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الخطوطةيدتيىبين

زوايافيوالمسلمينالعربكنوزعنتبحثالخلصةالأيديزالتما

منالرغموعلىتباعا.تترىالمكتشفاتزالتما.العالمفيالمكتبات

سطورهاتكننفهالذيالشعاعفان،الكتبهذهعلىأالمتراالغبار

كنوز..الخطوطاتاحدىعنالسنينغبارازاحةإثريتألقماسرعان

المسلمين.مقاممنويرفع،العربمكانةمنيزيدومما،الحقيقيةالعرب

مدينةمدينة..الصين،الهند،باكستان،ايران:التنرقجلمتولقد

وإسلأميةعربيةمخطوطاتعلىفعثرتو،مكتباتهاعلىطلعت،أحيانا

وطفت.والقرونالسنينغبارعنهاتزيحالتيالأمينةالأيديتنتظر

كانتكما،نائمةمطويةهناككنوزنافكانت،أوروبةمكنباتبعض

هائمة.غريبة

المسافرزادالبلادتللثمنمعيحملمتوطنيالىابتكلماوكنت

علىالدووببعزموانطوينق)مصورة(،مخطوطاتمنمجموعة؛العالم

نننرتإذ،علياللهسهلقدمنها.لييتيسرمابنشرالعربيةخدمة

فيوالجوهرة،الكتبوأس!اء،الباخرزيوديوان،القصركدميةبعضها

يعادلولا.عزميعلىزلتوما...العشرةوالصحابة)ظ!ش!(النبىنسب

عمرهموربيع،بنهارهمليلهميدمجونالذينالعلماءأولئكهمةعزمي

بخريفه.

طياتوبين"،"بودابستالىسافرتم8391عامخريفوفي

يذباديءالمرءلهايأبهلا،الحجمصغيرةمخطوطةعلىعثرتكنبها،



وبعدعليها.الاطلاعصممؤولولنليوسهل،عليهاانكببتولكنني،بدء

جداً.نافعةخبايانخوي،ثمينةدرةأغاليتكشفمضمونهاجلوتأن

."الهجريعشرالثانيالقرنفيالمنورةالمدينةاًعيالن"تراجمعنوانها

وقد.المكتبةمنالشرقيالقسممديرةالسيدةوضعتهالذيوهوالعنوان

نأبعد،المناسبالعلميمكانهالتحتل،للعلمخدمةتحقيقهاعلىأقبلت

بها.أعتزالتينسختيحاملأبلدتيإلىعدلت

افطوطةصفة

27رقمتحتبودابستلمدينةالمركزيةالمكنبةفيالخطوطةتقع

Arabo.الخطوطات.بأسماءيعتنونممنغيرهولابروكلمانيذكرهالم

*17حجمهايبلغالصغير.القطعمنورقة32منالخطوطةتتألف

509منهاالسطرطول،سطرا91-17منالصفحةوتفم.سم11

الخطوطةنهايةوفي.ورقيبغلأفوغلفت،النسخيبالخ!كتبت.سم

غيربتاريخ،العلماءالسادةبعضأنسابعنالشجريةالجداولمنموسوعة

للمؤلف.اسمغيرومن،معروف

طمسمنيعترضنيكانالنقصبعضأنإلا،غالبامقروءوالخ!

العثراتأذللفكنتأحيانا..المؤلففيهوقعسهوومنأحيانا،

علىوكان،المظانبعضالىبالرجوعوأحياناأحيانا،منينخمحيص

كثيرا.المؤلفعليهاعتمدالذي"الدرر..."سلكرأسها

بالمؤلفتعريفا

علىيدلنيضوءاأجدلعلي،الأصلالخطوطةفيطويلأنقبمت

حبهمن؛معرفتهعلىيعينمابعضأرىكنمتأننيغير،المؤلف

فيبالتدريسيعنونممنالعلماءللسادةالترجمةالىميلهومنللعلماء،

المجاورين،الوافدينمنالمؤلفيكونأنورجحمت.المنورةالمدينةمسجد



المنورةالمدينةإكقدمواممنشبهاولا،العلماءبترجمةعنايتهالىبالنظر

للتأليف.أو،للتدريسأو،للجوار

منعددعندفتوقفت،أقلبه"المكنون"ايضاحإلىوعدت

الداغستايىالسلامعبدبنعمرعنديقينيورجح،رأبيثشا،الأسماء

هذامنجداقريبأكنابالهوجدتفقد.المؤرخ،الشاعر،المدفي

المنورةالمدينةأعيان!الدهر"تحفةوعنوانه،مضمونهومنالكتاب

العلماءمنضاف!لعددترجمأنهيقينازادفيومما".العصرأهلمن

هذالكنداغستافي.أصلذويسنأو"،"داغ!نانهنالقادمين

والذا.التشابهمنونتأكدمخطوطتهعلىنعترلمماكافغيرالترجيح

.جديدةمعلوماتلناتتهيأحتى((مجهول!"مؤلفالىنسبتها

المنورةالمدينةأعيانتراجم

الهجري12القرنفي

وإن-نفسهالمؤلفبخ!فهي؛للغايةتمينةمخطوطةفهذهوبعد،

صنو،ولاالاأختلا،العالمفيوحيدةوهي-،الارحتىمجهولاكان

العأفيالحمابانتركيةطريقعنقدمتلأغا"بروكلمان"يذكرهاولم

سنةبعدحماالمؤلف.كنبهاهناكالسنونوطوتها)المجر(،هنغاريةعلى

فياختلأفغيرمن،الخطوطةفيذكرهوردتأرلبئأعلىلأنهاهـ،1351

الخ!.

لأعيانترجماتتسجلأنهامنكذلكالخطوطةأهميةوتأقي

فضلهمنسي،معروفينغيرولأعيان،بهممعرفتنافتزداد"سروفين

القرنينمنجميعأوهم،عنهمفكشفالكتابهذاجاءحتى،الزمان

القرنمطلعالىوصلامنهمااثنينعداعتنر،والثافيعتنرالحادي

الذينومشايخهم،ووفياتهمولاداتهمسنيالىبالإضافةعنتر..الثالث

منالمنورةالمدينةعلىمنهاتوافدواالتيوالبلأد،أيديهمعلىدرسوا



السكانمنعددإلىبالإضافة،الغربمنأو،المغربمنأوالمشرق

المقدمة:فييقول.الأصليين

منالمنورةالمدينةأفاضلتراجممنيسيرةنبذبلىفهذهبعد.أمالا

..مشايخهموذكر،عشرالحاديأدركوممنعشر،الثانيالقرنأهل

".قدومهعرفمنوقدوم،ولادتهعرفتمنولادةوتاريخ

بنفسه،المؤلفرتبهاالتيالشجريةالقوائممنكذلكأهميتهاوبرزت

وبالنظر.وأحفادهأبناتهمنخلفوهالذينهمومن،عالمكلفيهاويبين

فقدبخطهواضحةغيرالجداولهذهكاشاولما،القوائمهذهأهميةإلى

وقد.المؤلفلترتيبتمامامطابقبشكل،خطاطلدىترتيبهاأعدت

القوائمهذهوعدد.عليهللأطلأعالمقدمةفيواحدانموذجأوضعت

.الكتابخاتمةفيوضعتها،أربعةالشجرية

يعرفأناستطاعالمؤلففإن،المحطوطةحجمصغرمنالرغموعلى

هؤلاء،ألفهاالىالمؤلفاتمنكبيرعددعنناهيك،عالممئةمنبأكثر

إلىبالإضافة.شيوخهمعلىأوبأنفسهمدرسوهاأوعليها،اطلعواأو

.الترجماتأتناءفيعرضأذكرهموردالذيالشيوخمنعشرات!

خطةينتهجلمأنهإذ،الأعلأمكتبأصحابالمؤلفخالفولقد

كانبل.الوفياتبحمسبولا،الألفبافبالتسلسلبحسبالأس!اءترتيب

الجد،منبدءأ،العلميةالأصرذكر-دقيق!زغيرمن-يحاول

ممنحفدةللعالموجدإنهذافالأحفاد..فالابناء،،فالأخوة،فالأب

إلىجرهماوهذا.وغيرهم...والسندي،الشروانيكآل،ركابهعلىسار

منها.أكثروليتهبها،نوهناالتيالنسبيةالشجريةالقوائمتلك

وحياتيعلمىتعريفامع،كاملأالاسميذكر،العالميذكرحينوهو

الكتبوألممل!،أيديهمعلىتتلمذالذينالشيوخألممل!ويعدد،وافيين

وقد،الترجمةفييطيلوقدشرحوها.أواختصروهاأوألفوهاالتي



.الأخيرةالصفحاتفيولاشبهاالأس!اء،بتعداديكت!

به،صرحشرحعليهغمضاذافهو.حديثهفيتمامأصادقوالمؤلف

نسىوإذا".مشايخهنعرف)،ولاالقادر:عبدبنالطيبأبيعنكقوله

الحقيقةإلىالوصولأملبياضأعلىمكانها"تركفيها"شكأوولادتهسنة

فيحددأحيانايفصلوقدبالشعر.يفعلكانكماتمامأفيثبتها،بعدف!

السنة.معالشهر

حتىأحياءزالواماأغمبعضهمعنيعلمناأنهالأمرفيوالطريف

سنة"ولدمثلأ:القاسمأبيممدبنعنفيقول.الترجمةكتابةياريخ

."الانموجودوهوهـ..1124

بصلاتهالعلميةمكانتهعرفنافقد،المؤلفاسمنعرفلمإنونحن

منفهو.الاسمينقصهاولكنالترجماتا،هذهمنترجمةوهيهذه.

هـ.1251سنةحتىحياوكان،النبويالمسجدفيالحلقاتتلاميذ

مكتباتنا،فيكميةالموضوعاتاأقلمننعلمكما-الأعلاموكتب

لمجموعيماترجماتيفمالكتابكاناذاولاسيها.أهميةأكثرهاولكنهامن

أبرزمنتعاولبقعيما،العثانيالعصرحقبةهي،حرجةلحقبيماالرجالمن

إلىماسةبحاجةونحن.المنورةالمدينةهي..والإسلاميةالعربيةالبقاع

تاريخهارب!فيزيادة،العربيةللجزيرةتؤرخالتيالكتبهذهمثل

المعاصر.بتاريخهاالقديم

هذاكتابيعليهاعارضا4جدةفيالشروقمادارراسلتوحين

المؤرخالعلأمةعلىعرضتهىتوباك.مشكورةموافقنهاأبدت،للطبع

العلميةالقيمةفيالسديدرآيداالإبداالأنصاريالقدوسعبدالشيخ

المحبين"تحفةالقيمالكتابعلىبالاطلأعسيادتهفنصحللكنالا.

..منهالاستفادةلاحقال.الأنصاركباالرحمنعبدلمؤلفه"والأصحاب

.المضمونلتشابه



منهأغلعليهوانكببت،المنورةالمدينةمنالكنابطلبتوبالفعل

مزدوجا:نهلأ

المدينة)،أعيانكتابمؤلفاسممنهأكتشفلعليأولا:

."..المنورة

تحفةكتاببتعريفاتالحواشيلإغناءالأعلأمأتقصى:تانيا

المحبين.

حيثمزللأننينالجادةوالمقارنة،للكتابالدقيقةالمطالعةوبعد

بمؤلفيعرفأنيمكنهلاالأنصاريالرحمنعبدأنلياتضحالمضمولن

نأحينفي.أوبينعاشلأنهالكتالا

هيالسنةهذهأنذكرتفقدهـ،1251بعدحتىعاشالمجهولمؤلفنا

اللهرحمةإلىانتقلالأنصاريأنأي.الكنابفيذكرهاوردسنةأعلى

نأيمكنهفلأ،العلميةالوجهةمنالمجهولالمؤلفعدديكتملأنقبل

اًن-بالتالي-يعنيوهذا.لذلكمندوحةيجدلمبل،بهيعرف

المؤلفوأنحما.المجهولالمؤلفكتابمنيستفداالمعلومالمؤلف

03(.رقمالترجمة)انظربهعرفالمجهول

لها،أساريرك!اتشرقكادتالتيالأولىالبغيةمنيدينفضتوحين

بالفعل،كذللثفكال!،صصادريخيرةأعدهالمحبيننخفةالىعدت

لاحظت:أننيعلى.القدوسعبدالشيخلفضيلةوالفضل

فيالمقيمةوالبيوتالأسربحسبالأعلأميذكرالأنصاريأن-1

المجهولالمؤلفأنحينفي،إليهاوفادتهمعلىأوطلاش!،اللهرسولمدينة

ألفبائي.أوزمنيترتيبغيرمننفرا،نفراللأعلأميترجم

وأحيانا،وبناتهفأولادهالمرءبنسبيفننيالأنصاريوأن-2

الناحيةمنالبيتشكللنايصفوقد.مسكنهوموضع،زوجاته

ونسبه،الرجلاسمعدا،يفننىالتراجممؤلفأنحينفي.الهندسية



الغالكتبوأسماء،شيوخهوأس!اء،الكتبعلىويثروحه،بمؤلفاته

أكثرالمنورةالمدتنةأعيانتراجمكتابأنيعنىوهذا:عليهمقراها

للأوضاعتوضيحاأكثرالمحبينتحفةكتابوأن،العلميةالناحيةمندقة

الاجتهاعية.

منلهمترجملمنشعريةمنتجاتبذكريعقلمالأنصاريوأن-3

بها.والاستشهادذكرهامناكثرالمجهولالمؤلفأنحينفي،الشعراء

الأدبية.الناحيةمنالكتاببقيمةيقينايزيدنامماوهدا

أجمعفكان،الكتابصفحانةعددفيأطالالأنصاريوأن-4

الترجمة.ناحيةمنأشملكانالمجهولالمؤلفوأن،الكميةالناحيةمن

المجهولالمؤلفكانماوكثيرا،التعريففييطيلالأنصاريكانقلماإذ

منعدداوأقل،الكميةالناحيةمنحجماأقلالثانيأنغير.يطيل

الرقمية.الناحية

المؤلفهـوأن7911سنةحتىعاشالأنصاريكانولما-5

منمجموعةضمالثانيالكنابهـفان1351حتىحياكانالمجهول

عنهسمعأوبهمرمنعليهوأضاف،الأنصاريذكرهاالتيمنالأعلام

.قرننصفعنتزيدبمدةالأنصاريبعد

عرفعمأولمنالأسرذكرعلىاعتمدالأنصاريأنومع-6

هذهمنعددذكرعنسهافإنهزمانهحتىالمقدسةالديارالىقدمأومنها

كما.المجهولالمؤلفذكرهمممن...جودةوبيتالكورانيكبيتالبيوت

المجهرالطمؤلفنافيتمه،أفرادهبعضعنويغفلالبيتيذكرقدأته

.السنديكبيت

حقا،ومجديةجداغنيةالتراجمكنابمنالفاتدةفإنهذاوعلى

كنابإلىبالنسبة"بالوقيات"الوافيكتابمنفائدةأكثرولعلها

".الأعيان)،وفيات
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الخطوطةعلىأخرىملاحظات

لممماوهيالمراجعةعمليةلتسهيل،للأعلأمأرقاماوضعنا-1

المؤلف.يضعها

علميةلرموزحسنةفكر!اوهيأحيانأ.الشهورأسبمايختصر-3

رموزهيحددالأنه،بعضهامعرفةفينتعثركناولكننا.المؤلفابتكرها

)ج(،بولجمادى؟ال(،بالحرفاشواللشهريرمزفهو.الكتابفاتحةفي

وهكذا.)ن(..بولرمضان

منوهي"السيد".معنىتعطيتركية""أفنديكلمة-3

.الزمانمنحيناالعربيةالبلاددخلتالتيالتركيةالألقاب

ولذلكظلاشذ.اللهرسولقبرمنالجوارمسألةالمؤلفنظرلفت-4

أو....داغستانأوالسندأوفاسمنقدمواالعلماءمنعددانرى

ترجماتالكتابهذاعلىغلبولهذا.المنورةالمدينةفيحياتهموأنهوا

.المنورةالمدينةأبناءترجماتوقلت،الزوار

خقام

،كبيرةأهميةعلىانطوىالصغيرالكتابحجمأنلاحظنا

العلماءأيديبينوو!فحعهنخقيقهالىاندفعناولهذا،نافعةومعلومات

السعودية،العربيةالمملكةفيالشردورإحدىوخصصنا،والباحثين

ثانيا.والمسلمينالعربعلماءيخصثمأولا،تاريخهايخصلأنه

أفذاذلأسماءوصفحة،المنورةالمدينةلعلماءصورةالكتابهذاوكان

فيهويؤدون،النيويالمسجديؤمونكانواممن،والفضلالعمأهلمن

وما،ألقتالتيالتراثيةالكتبهذهمنواحدإنهثم.العمفريضة

والمسلمين.العربحياةمنمنسيةزواياعلىالأضواء،تلقيزالت

القصدوراءمنوالده

ائابهؤرمجندالتونبمهـ283041/صفر/:حلب
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ا!رارينبن!إفضمم!قوويبنالمإ!ا"إيخ!ي1-

(1السر!ط!ربرإلوا!وإلبزفبوياقالضوارضيا

المتنرب،الصوفي،المذهبالحنفيالزاهد،الورعالفاضلاالعا

للجماعة،ملأزماوكالنهـ،7801سنةالمدينةقدم.الطريقةالنقشبندي

الدنيا.أهلمجالسةبجب!،قراء)3(الدروسعلىمواظبا

لمr)الروميالدينجلألللمولى""المثنويقراءةوظيفةفيعين

الفارسي،باللسالنلمعرفتهيقرئهفكان.المطهرةالروضةفي،سرهقدس

لملىة)4(..

فصار،للحجاجالمناسكوتعليمالوعظوظيفةفيعينم....فيودلك

أفندياللهفيضالسيدالدهرنادرهتولىولما.الوظيفةتلكيباشر

مصطفىالسلطانزمنفيالعليةالسلطنةبدارالإسلأمشيخالحسني

المراسلةاليهأرسل،أفنديابراهيمأبيهخالابنوهوحمد)5(،بنخال!

(1"صثروال!الىالسسةهده.الواووفمحالراءوسكود!الممحمةالنهشلمتح:الشرواني)1(

فسمبفألوصثروالىلماها(1"دربسدلواحىمىص!يمهوهي333(.:)الانسالط

فوله!الحولطعدهاسىالىموصىصحرهسهالالمرلط:لفولول!خمصا.ثم،لاصمه

الملدالى(.)ممم..!الحولطلسطقإق،الصححرهالىأوبماإذأرأل!.)دال:نعالى

.r.3/1:دررالسلكفيالمراديدكره

(r)اسلكفيl.الصحح.ولحلهافراء،رر

مكمولط،شعرساأل!مماسسألالهعددبرلد،الرومىمولالاشعرالمسوجمما:)3(

سعراءمىالروميالدينوحلال.المارسسه!بدالسروايىألىلصىوهذا،لالمارلسه

!مهاوأقامفودة!طوافهأسلالهدالروميولص673(-)406المرسالصوقة

.الرومسلأحفهللادمىوهبى،ما!حتى

الأصل.فيقراغ)4(

3/453(الإسلأسهالدول)نارلحالمابىأحمدهـلد6011حمأحانيامصطىهو)5(
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إليه.وردهايقبلها،فلمالمنورةالمدينةإفتاءبمنصب

علىالواجبةالمعارفمهماتوالمناسك"جامع:التصانيفمنلة

فيالمجاورينانيسوالزائريندليل"و"والمعادالمبدأأحوالفيالعباد

و(،الطالبمحبوبإلىالمطالب)أقصىو)1(المرسلينسيدزيارة

جمادىفيتوفي.بالمدينةبموجودليسوالأخير".التواريخ"خلاصة

)3(.ابراهيمسيدناقبةخلفبالبقيعودفنهـ.1118سنة)2(الثانية

N

)3

1/478.:المكنونإيضاحفيذكرهورد

الثاني.:الأصلفي

i./:الدررسلكفيوكذا i'.
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اص!اب!بنبن!انوني!إلمإ!انزفيإو!انج!ل!2-

لىصاملراالخطبلمجقفمالمالىا!رواالرفريا

1(ص!ححبربر2س،ممالصلمجنلرضهـافئا

بينالجامعالمتقنالمحدثالفقيه.الكاملوالمدقق،الفاضلالمحقق

سنةفيافنديعليأخيهبعد)2(المدينةقدموالداريةالرواية

.العلومبإفادةواشتغلهـ،0801

فيهوقال.وقتهفيالأعظمالإمامأصحابرياسةإليهانتهت

أبيفقهمات"اليوم:موتهيومالسنديالكبيرالحسنأبوالشيخ

وهو،افندياللهفيفراالسيدالإسلامشيخالعلامةإليهأرسل".حنيفة

بالمدينةالإفتاءمنصبابتقليدمراسلةأفنديابراهيمأبيهخالابن

أخيهمنحيلأيظهرهافلم،أفنديعليأخوهإليهردهاأنبعدالمنورة

الإسلاملشيخكتبثم.سنواتثلاثعليهالمنصبواستمرالمذكور.

)3(الأولصاحبهاالىيردهاأنعندهويترجى،عنهايستعفيهالمذكور

القاضيتوفيأنهفاتفقهـ،1122عامفينيابةالقضحلأوتولى.ففعل

)2(

()r

شيىبكم!رالأعلأموفي..24-4/923:الدررسلكفيالمراديذكره

بفتحها.البلدالىومعجمالأنسابوفي)الثسرواني(،

(1.ا،شروانبلدتهمن

الدرر.سلكفيكذا،الاسكداريافنديأسعدانئذو!احبها
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بطريقالسنةنصفلهفوبها،()1(،الدولة"إلىفكتب،السنةتلكفي

الثمافي/الخارجمنذال!إذوالمدينة.سلكهمفيكانحيماا!صالة)2(،

وكان،1.المنورةبالمدينةالقاضي"إمضائهفييكنبوصار.الترفيعقب!،

للمعضلأت.حلألاالناسأعينفيمهظماوهببيما،هيئةذا

سماهكبارمجلداتثلأثفينفيساشرحا")3(المصابيح،)ثمحاةشرح

في")4(الأبحر"ملتقىوشرح")3(،المصابيحمشكاةشرحالصبيححلية"

الحنفياقتداءكراهةفي"رسالةمنها،رسائلعد"وله.جلدين

.(هـ)1134سن!شوال13فياللهرحمهتوفي".بال!افعي

)1(

(r)

)3(

?t)

)5(

الاشانة.في

الخطيباللهعبدبن.عداللهعبداًبيالدينوليالشيختأليف:المصايبحمتكاة

هـ(.2/9916:الظمودط)كثف

(1.المصابيحمتكاةشرحالصبيحهدية"الكتاباصمورد4/923:الدررسلكفي

ماوالكتاب192(.:الكتب)أسماءالحلييإلراهيمامامعربيتأليص:الأبحرملتقى

المقه.فيوهو،مجلدينفيمخطوطأزال

الدرر(.)سلكابراهيمجدناق!ةعندودفن
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بقزهريتجروا:إ!اابننزيابخ!في!دبم!!!إ-3

(1ئمتلىمبرو!ضنحبرإ،/جمؤوالمواا

علىتفقه،العلموطلببها،هـون!أ1112سنةالمنورةبالمدينةولد

منوحفظعام.بدرسال!هير)2(أفندييوسفالعلامةعمه

الطيبعدبنال!يخعلى")4("المطولوقرأ.وغيره")3("الكنز

المغربي.

المحدثين،خاتمةالبصريسالمبناللهعبدال!يخ:م!ايخهومن

الطيبأبووال!يخ،الكورانيابراهيمالمنلأطاهربنأبووال!يخ

بنعدبنيوسفال!يخسيديعنالناصريةالطريقةوأخذ.السندي

الجامعالقطبعمهعنأخذهايوسعاوسيديناصر،بن!دبنعد

لصره.اللهقدسناصربن!دبنأحمدسيديوالحقيقةالشريعةبين

فيوكالت.عينيهنصبالفقهيةالمسائلكأدت)(متقنافقيهاوكالت

عليهعرضالنهار.وأطرافالليلاناءاللهكنابيتلو،الصلأحغاية

)1(

)3(

3()

(4)

)5(

ivالدرر.سلكفىالمرادىذكره - ii/ f.

صعحس.قملترحمهانظر

)كسم!الموصلىعدب!عليالديخمالماحالسورأوائلحرودفيالدرر"كنريصيلعله

.(3/1514الظنولما:

المعما!.دلحمصعلىالمصازانيشر!:المطول

المعىجهالشممم،الدررسلكصإضافة
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حوملمرا

يكتب

يقبل.

لمامسعود)1(،التنريف

،"العلية"الدولةإلى

فيالمنورةبالمدينةتوفي

مكة.ثرب!يعنى1()

مجاوراكان

بمنصبويأتيه

شوالمن.2

اًنهـ،1151سنةبمكة

دما،المنورةالمدينةإفتاء

هـ.\\9Vسنة



نر!ىإفيلمإف!ي%ض!إبن!إع!إفزيا-ء

ظبروفصلىاموادالمجرإلاواض!ليالي!رواا

(1)نامم!إلمحابم!!إلى

خلونلأربمبهاولد.النبويةالمنورةبالمدينةالحنفيةالعلماءرتيس

وهو،القرانوحف!أ)2(أبهاهـنشأ1134سنةالحرامالقعدةذيمن

وغير(،"التلخيصو(،الكنزالمو")3(المنار"وحف!،سنينتسعابن

ذلك.

عنوأخذ.مروياتهبسائروأجازه،أفنديعدوالدهعلىتفقه

مروياته.بسائروأجازه،توفيأنإلىولازمهالسنديحياةممدالشيخ

بشروانالمفىالرحيمعبدبنأفنديعدالعلأمةعلى")4(الهداية"وقرأ

الشيخعلى(")التسهيل"وحضر.توفيأناليأيضأو!زمه،السابقفي

ممدالشيخعلىرواية"البخاري"صحيحوقرأ.المغربيالطيبممدبن

السيدوأجازه.مروياتطبساتروأجازاهالدقافطممدوالشيخالحريشي

(r)

)5(

231.-3/023الدرر:سلدفيالمراديذكره

الدرر.سلك.منإضافة

أما392(.:الكتب)أص!اءالنسفىالدتلحافظ"الفقهاصولفي!المناريعني

شهد.فيفطبع"*التلخيص

للمرغيناني.

29(.:الكتب)أص!اءمالدلإبن:التسهيل
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قرأأنبعدالبصرياسابناللهعبدالشيخسبطالعلويالمكيعمر

ابراهيمالميرزا)1(على(("الهدايةبمضوقرأ"،البخاري))صحيحعليه

رضاعدالعلأمةعلى")3(الكلامفيالتجريد"وشرحزبكي)2(،الالم

منعلي)4(/القيصريبنأفنديعدعلىالخطىإجازةوأخذ،العبالصي

.زادهشكرتلأميذ

وكان.وقتهفيالفقهرياسةانتهتوإليه،النبويالمسجدفيدرس

والتحريرالتقريرفيالنهايةوإليه.أسئلتهمفيالمدينةلأهلمرجعا

القواعدفيهيجريكتاباقراإذا.والتدقيقالتحقيقفيوالغاية

حضرإذا.مهابا،متكلما،فصيحا،أسلوبأحسقعلىوا!دابيةالمنطقية

فيه.المتكلمهوكانغير؟أوأحامجلس

ناسعليهفتعصبيوما.وثلأثينهـخسة1186عامفيالقضاءولي

.الاحكامفيرجاءهميقبلومايرتئنيمالكونه،الشريعةهدمةمن

منه.نفسهفرفع،الحمبذلكيستهزئونشرعيبحمحمإذافكالن

فيلمشاركتهوأجابإلاعلمعنسئلما،النبويالمحرابفيإماماوكان

.العلوم

وله.النبويالمسجدفيأقرأهحين"الدررديباجةعلى،)حاشيةله

السيدبهامدحقصيدب!شعرهومن.مسائلعلىوأجوبةنخقيقاتبمض

بعدمكةقدملماع!تالمصطفىبزيارةلهمهنئا،الجزائريعمارأحمدبن

)3(

(r)

)4(

فارشةكلمةالمبرزا:

بالواوكتابتهاويمكن

للقوشجي.

عليالدرر:سلكفي

الأمهر.ابن:أي()أمبرزادهمىمختصرة

.(1أوزبكي"

عد.بن
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/)1(.والدهمعبهامجاوراًذاكإذوكانهـ،1172سنةالزيارة

سلكعنالحاشيهفينسجلها.القصيدةتسجيلينويكار،آبيضالورقةنصف)1(

:ررلدا

الجليوالئرفالفخرلثاميقول

روحهاالمعالملأشباحواضحى

وقطبهاالعقوللأفلأكمدير

.المنورةهـبالمدينة0012سنةوتوفي

33
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العليهبةسنالفياضوصدأها

العليوالحسبالمجدعرشومركز



!%فزفيابنابرافزينح!يه!بنلوكأام!اهـ-

!املمجنلمجب!رالىي!افرواالزهرممإا

إ!!بوقي)1(

علىقرأبها.ونشأهـ،8801سنةبالمدينةولد،الكاملالفاضل

فيضبن!دلأمهجده،وعلىأفنديعليعمه،وعلىأفندييوسفوالده

لهوكانت)3(.وغيرهمالبصريسالمبناللهعبدالشيخعنهوأخذ.الله

د!مدرسةوتولى،النبويالمسجدفيدرس.العلومبعضفيمشاركة

بها.ودرس،السعادةداراغا)3(

والائمة.الخطباءالسادةمشيخة،وتولى،مرتيننيابةالقضاءتولى

هـ.1164سنةبمصرتوفيأنإلىعليهاشيخاوكان

)1(

)3(

3()

4/931.الدرر:سلكفيالمراديذكره

(.المكمالبحريسالمبناللهعمدالجمال:شبوخعلىالمراديأضاف

.الحرمشحالفزلارآعاعد
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قرويبرابخر!بنيابن!إ!رويابنلبر!اا6

المجطبلرلمجىلننا!رواالزصريا

ئملمج!إ!بوي!مالىلرا

بها.ونشأبالمدينةسنةولد.كاملوخطيب،فاضلإمام

)1(سالمبناللهعبدالشيخعنوأخذ،أفندييوسفجدهعلىوقرأ

بعدوالأئمةالخطباءعلىشيخاوصار،النبويبالمسجددرسوغيرهما.

.والدهوفاة

سنةبالمدينةتوفي".الحسنبنممدالإمامصوطأ)2(على"شرحله

هـ.1185

()'

(r)

السالمة.الرحمةفيالحاشةاذظر

الحسى.بنعدلروالةماللثل!مامالموطأ

25



7!ببرا!حوربن"!بمأبنلم!!ى

لىساممفيلخال!بواثرالز!ياواعؤاا

ممثمم!صانا،ض!!بابر

بالمدينةونشأهـ،9116سنةا!ولربيعمنخلونلأربعبمكةولد

وعلىأفندي!دجدهعلىقرا.تسعابنوهوالقرآنوحفظ.المنورة

والفقهالنحوفيوالدوعلى،الصرفعمفيالس!نديجمعةالشيخ

ابراهيمالشيخوعلى.مروياتهبسائروأجازه،والمنطقوالبيانوالمعاني

وعلى،الفرائضفيالفرضيابراهيمالشيخوعلى.المنطقفياللهفيض

بسائروأجازه،البخاريصحيحاللهعبدعدبنعدبنالشيخ

السبعةالقراءاتالقراءحسنبنافنديمصطفىالسيدوعلى،مروياته

الشيخمولاناشيخهعلىوقرأ.طرقهبساتروأجازه،والشواذوالصثصرة

.وغيرهالفقهفيالرحمتيمصطفى

هـ.0012سنةالقضاءنيابةتولى

TI



هول!ش!لرويهني!إ4،بئاالخمب-8

القضاءنيابةتولىأديبآ.فاضلأكالقهـ.5301سنةفيمولده

المتنرفةبمكةكالتأنهلهاتفقوكاونتر.نظموله.مراراالمنورةبالمدينة

ذاكإذوكانوا.أصحابهأفاضلمنجماعةمعتور)1(جبللزيارةقنوجه

الله:رحمهفقال.البدبغوشيهبساطالأرضكساوقد،الربيعزمنفي

نسجهمنالروضبساطالبساطهذا

الله:رحمهكثير،أبيبنالرحمنعبدالقاضيفقال

فقال

المسيموذا

المذكور:

منالمسكنسيم

ضاحكةتفترالربازهوروذي

ومن!دنا،يشجيتغريدهوالطير

بهانقباضلاانبساطيومواليوم

المذكور:الرحمنعبدفقال

مغتنمااللذاتفرصالىفانهض

منبلجهالدهرثغورمنكأنها

غنجهعذبةبلحولتلماي!دو

عوجهنخفلماعتدالوقتوالوقت

مبتهجهالنفسفإدطالسروروقت

لمول،الصدلقمعظلأسداللهرسول!سهاحنسأالدىالعار!سهكلكه:تورحمل

.""أطحللهلمال،المرآطيىورالمد!العارودبه:لاؤو!

فبهاالتيالغرالصرةعلىونطلى،الصرهاى،،داقحة11أصلهادارلسةكلمه:المعح

المسك.
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المزبور:/الخطيبفقال

ممتزجهبالادالاالفكاهةكأسنهلعلىسقواقدفتيةمع

الرحمن:عبدفقال

سمجه(لفاظهمولالديهمفحشفلأبالوقارمنهمالخلأعةزانوا

الخطيب:فقال

درتجهرقوالماكالظباتناهضوا)1(فرحتهمفوقأسودالثوليثاروا

الرحمن:عبدالقاضيفقال

عرجه؟قداللهورسول،لافكيفأبهةاللهكساهأشمطود

الخطيب:فقال

ولجهقدالصديقمعالنيئحاشرفلهغاليإلىانتهيناحتى

الرحمما:عبدقال

نسجهقدبالتسخيرالعناكبكففوقهمامنهسترااللهوأسبل

ولدهعنهنقلهكما،الآثارتلكوزيارةللغاربوصول!المساجلةانفا

)3(لمالذين(شياخهعلىنقفاولم.المقاماتشرحفي)2(الدينخيرالخطيب

هـ.1136سنةتوفي.عنهمأخذ

)3(

كذا.

المدنجبة.بالروضةالثريحةوأحكامالسنةخادمالمدنيالياسالدينتاجبنالدئخير

في"الحريريةالمقاساتعلىالجوهريةصنفا،المقالات.0113teeسةحدودفيتوفي

.(5/358:العارفين)هديةمحلدينفيالزمزمىبكرأبيشرحتكملة

.الذي:الأصلفي

28



الخطيمبابو!ىكبئلمجب!ا!كى9

هـ5501سنةالمنورةالمدينةفيولدالفاضلوالشهم،الكاملال!يخ

وهيبة.وقارذا،الهيفةعظيمكان.العلموطلبالقرانوحفظبهاون!أ

سنةبالمدينةتوفي.مشائخهعلىنقفولم.الأئمةللخطباءشيخأصار

الله.رحمههـ،1"511
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لمايز%هل!يهطي!!ئجاايلمجبقلروبنألمجبجمراا-.

(1!حردص)المبئ!بميماعمإلر!ئل!ا

لهأديبا،عالمافاضلأكانهـ.8601سنةالثانيةجمادىفيمولده

مشهورةنفيسةفقهيةفتاوى:التأليفمنله.العلميةالفنونفيمشاركة

الخليفتي.الكريمعبدالخطيبوفاتهبعدجمعها""الإلياسيةبالفتاوى

،الشراحعنمتأخرلأنهجداً"نفيسىالحريريةالمقاماتعلى"شرءوله

روى.والرسائلالتصانيفمنذلكغيروله..فيهغالبهمجمع

مؤلفه.الىبسندهالمغربيسببهانبنعدالشيخعنالبخاريصحيح

وأيضا،المذكورعدالشيخعنتصانيفهوساير،مالكإبنألفيةوروى

المذكور.الشيخعنالمؤلفالىوغيرهاالسيرةمنالحلييتصانيفساير

تفسيرعنهوأخذ،المكيبالعجيميالشهيرحسنالشيخعنالفقهوأخذ

بجميعواجازهالأوليةحديتمنهوسمع.مالكالإماموموطأالبيضاوي

بخطه.وجدكماأشياخهسايرعنمروياته

مجموعةفيبخطهوجدماشعرهومنكثير.شيءٌوالنثرالشعرمنوله

""ضماناتمنهيسنعير،لهالمعاصرالبريابراهيمللخطيببهامرسلأله

وهو:،البغداديمما

2/536:المكنونايضاحفيكذلكوانظرهفانظرها.صفحتينقبلترجمتهذكرنا)1(

2/327.:الزركليوأعلام



والتعدادالإحصاءعنجلتأوصافهالذيالمولىيأيها

إرعادفيالسحبعليهفيضأنولهعزيزمن(رجوزلتما

البغداديالعلامةبضمانةتشوقيأيصربفكيمنفعسى

هـ.1127سنةالمباركرمضانفياللهرحمهتوفي
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لوبررا5كز!ل!بنإيمالالرينبنطإ!االخطى-11

خطيمبووجاهيما.فضلصاحبهوهـ.1144سنةحدودفيمولده

المنورةبالمدينةالحنفيةإفتل!تولى.الأنامخيربمسجدومدرصىوإمام

والشيخ،الأزبكيايمماعيلميربنشيخملأ)1(ميرعنأخذ.مرتين

والشيخالسندياللهفيضابراهيموالشيخالنقشبندكب،ا!مماعيل

وشعر/.ادباوله.وغيرهم،المصريعطاوالشيخ،الحريشيالعربي

فارية.:شيخ:ملأ(1)

32



صأ/ا!إيما!بم!ص!إفونك!إى!إفصاا-21

هـ1164سنةبالمدينةمولده.الكاملالأريبا،الفاضلالأديب

عثهانوال!يخ،شحادةعمرال!يخعلىقرأ.العموطلببها،ونشأ

الفقهفيعليهقرأ.الرحمتيمصطفىال!يخمولاناولازم.ال!امي

الجلألين،وتفسير)3(والمواهبوالشفاء)1(ومسمالبخاريوحضروغير؟.

الشرواني.أفنديعليال!يخعلىأيضاوقرأوغيرها.

رأيذو،متكم،فصيح،الأنامسيدبمسجدوإمامخطيبو!و

.يبارىولا،يجارىلاأبيةوهمةسديد،

)3(:التخميسهذاشعرهوم!لم

الباهريبالج!لتبرقعمنياوحاجري)4(والعقيقرامةريميا

محاجريفوققدميلثضعباللهالزاهريالبهيبرونقهفزهى

شراكابطيباكنحلتفلطالما

)2(

)3(

(4)

طبع186(.:الكتبهـ)أسماء544سهتوفي،موسىبنءجاصللقاضيال!فاء:

المتمماءضرحومع،الفارىلعليالمنماضرحهـمع1315سةاسنالبولفيال!ماء

rللحماجم! ) r(،هـ

س!للاني.ال؟،1الخطبب،نجمالأحمد"المحمديةبالممحاللدلية"المواه!بحميلعله:المواهب

03(.0:الكتب)أسماء

السادسة.الورقةهامتىفيالنخميسهذاجاء

أعقة،أربحةالعرببةالجزيرهفي؟العفى.ومكةالمصرهلبىالطربقفيمنزل:مةرا

.الواديشفةمىالماءيمسكما:القاموسوفي،موصعحاجر:وديار.أربعةأي

rr



ترىكمامقلتيهمنالدماجرتالورىبينهائمكصبوانظر

منالكرىسلبتماوارددبوصلكجرىماعنهلتكفبهوارفق

بذاكاالزمانمنرضيتفلقد

بمجامعياخذاويصبحيصصيمدامعيقد(سالمنأ)1(ياهوالقأف

مسامعيفإنليحديثكو(عدالجامعيبالخطابفؤاديفاردد

نجواكاإلىأبداشاقةفي

جوانحيتميلولهانشاتيهيقراتحيذكاءوبهاخمرقيهي

جوارحيكلأفلذاك،بغيتيهيجارحييامراهمللجراحهي

تهواكامامثلحديثكتهوى

المعنى.لاصتقامة،المحقىاصحافة)1(
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بريحرابرإ!بمبخ!إلخطيباحصاانحط!ىا-31

إليهانتقامتكلما.،أديبأ،عالمأفاضلا،كانهـ.0501فيمولده

هـ،4011سنةفيالحنفيةافتاءتولى.وقنهفيوالأئمةالخطباءرياسة

أشياخه.علىنقفولممرارا.القضاءونيابة

ولدهوفاتهبعدجمعهاجدا،نفيسةوهي"البرية"الفتاوىوله

الدينخيرالخطيبإلىكنبهماشعرهومن،شعرولهمحد.الخطيب

د!قاضيهاماتحينالقضاءبولاية""قفتانبوصوللهمهنئاإلياس

سنةأفندي

بالفخارقبلهعليكأتمشاوانوفخارعزملبوس

المساربكلمحبيكعمتلكنها،خصتكوحلية

المضارزوالفيهبماوابثصرالعدابرغموطربهافاهنأ

إختيارولاقصدماغيرمنحظهأقعدهفتىواعذر

اقتدارعليهاللعبدوليسا!نضتالإلهتقاديرلكن

الهزار)1(فصيحصاحماودمتالنهىهلأللاحمابقيت

المذكور:الدينخيرفأجابه

الفخار)2(يعزىعلياهإلىومنالمدارالعلومفيعليهمنيا

داركلمنالوفادتلقاءهايممتالذيالفضلكعبةيا

فارشهة.،اللونالأخضرالبلبل:الهزار)'(

ذكرنا.كماولعلها،يعر:الأصلفي
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بالعلىالملاسادواالألىبنيا

الإمايمأين:قيلأماأ)1(:إذاومن

رتجةالمرتقياالمامأين

العلىربالفردالخطيبذاك

الذيالزمانفرديابعثت

حكىقدالذيالعذبمنظومك

كاتبتهلكعبداًشرفت

بشىبملبسصه
ودهـأهلأللفضلزلتملا

العلىأيكفوقتغنىوما

03سنةالحراممحرم21توفي

.للوزنالمحققاصمافة1(

إختياركماالمجدوشادواإرثا

باركلبفعلهوالمقتدي

الإعتبارحطةفيالسمهى!ا

المنارساميإبراهيموالمجد

وافضخاربهجةفيهأحيت

العذارحوالىاللفظىبرقة

والإنتصاربالصدقالوفاعلى

المضاربرفععنملويتم

النهاروضاءشمممىبدتما3

الفخارهزارالمجدبربوة

تعالى.اللهرحمةهـ،11
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ء1-الخطيب!بزإ!إ!ا!يه!!1(

افأ)3(،العلوموطلب،بهاونشأ8501)2(هـ،سنةبالمدينةولد

مهابأ،شيخاكالط.وفاتهبعدوالدهفتاوىوجمع،وغيرهوالدهعنأخذ

منها.نفسهرفعثم،مدةالخطباءمشيخةتولى.والممتكينةالوقارعليه

سنةبالمدينةلوفي.راضونعنهالناسكلمباركا،صالحاوكان

)4(.اللهرحمهبالبقيعودفنهـ،1157

)4(

5/403.:والأعلام،17-4/16الدرر:سلكفيذكرهورد

هـ.8301صنةولدأنهالمراديدكر

النص.لضبطاضافة

،ا.وجوههممىوهذا،ماركةطائمةالبريفبنو،)وبالجملة:المراديقال

rv



()نررب(الووغ)وربنلمإص!إبرياا-ا!يسببا5

(teeسنةبالمدينةولد 80 rجلةعنوأخذ.العموطلببها،ونشأ

اللهعبدوالشيخ)3(،الشروانيأفنديويوسف،والدهمنهم،المشايخ

،السنديالطيبأبووالشيخ،الكورانيالطاهرأبووالشيخ،البصري

وغيرهم.

علىالسنديالطيبأبيشيخهحاشيةمنها:،بخطهكثيرةكتبانسخ

الغياثية)(،والفتاوى،عقيللإبنالتسهيلوشرحالختار)4(،الد"ر

سنةبالمدينةتوفي.عليهإلاوقتهفي(("الخطيمبيطلقلاوكالطوغيرها.

تعالى.اللهرحمههـ،1175

)4(

3/85.الدرر:سلكفيالمراديذكره

البليغ.:المصقع

)2(.رقمالترجمةانظر

الحصكمىعليبنعدالدينلحلاء"الأبصارتنويرشرحالختارالدرر"الكام!اسمه

1.سنةتوفي،الشاممفىالحنفى AA1/447(.المكنور:هـ)إيضاح

2/157(.:المكون)ايصاحالحفيالخطببيوسفبنداودتأليف:الغياثيةالفتاوى

rA



(بريبرإ!يماالخطيببربهق6-1

هـونشأ8501سنةبالمدينةولد.الأفاضلعمدة،الفاضلالخطيب

والدهعنأخذ.والمفهومالمنطوقبحارمنوكرعالعلوموطلبب!سا.

تحقيتيصاحب،أقرانهاعلممنكانوغيرهماالمدرسأفنديوأحمد

وكان.للحمويالأشمباهحاشيةمنها:،بخطهكثيرةكنبأنسخ.وتدقيق

الله.رحمه،1138سنةبالمدينةتوفي.النبويبالمسجدوامامأخطيبأ

228.-227-4الدرر:سلكفيالمراديذكره)1(

rA



!ممو"ئيكاإلىبهرأنزنم!(فىاص!ا!يراا1-!

،بالعلومواشنغلبها،هـونشأ0501سنةالمنورةبالمدينةولد

بالأسعدية؛تسمىكبيرةفتاوىوله.مراراالإقناءوتولىودرسوحصل

القاضيأفنديمكيعلىقرأالحجاز.بلأدفيمعولعليها،إليهتنسب

.غيرهعلىوقرأ،بنتهوتزوج،خلأفةالمنورةبالمدينة

المقروءةالكتبعلىولتلامذته،الكتبهوامشعلىتحريراتوله

تعالى.اللهرحمههـ،1116سنةوتوفي.إليهمعزوةتحريراتعليه

الممورة.المديمةفيمعروفةأصرةوهي".الأسمدنجيحد"هو:الزركلىذكر)1(

بكر.أبوحلميأنهالىوأشار،الدررصلكفيالمراديذكره

5/503:العارفبىوهدية،1/333:الدررصلكفيوذكر.لركمهفيبلدةأسكدار:

434،:المطسوعاتومعجم1/003،:والأعلام



1 A-اصأأا!!

المدينةافتاءتولىعالما.فاضلأوكانهـ،1588سنةبالمدينةولد

وله.العلوممنكثيرفيفتضلعا،وغيرهأبيهعلىقرأ.!!ةالمنورة

الأدويةمنيلزمهمامستحضرا،والجراحةالطبفيالالولىاليد

تعالى،اللهلوجهابتغاءوالعامالخاصبهينتفع،والعلأجاتوالمراهم

يحتاجهبماخرجالليلأظلموإذاالخير.وجوهفيالجزيلةالأموالويبذل

ويعالجهم،جراحهملهمفيغسل،مراقدهمالىوالمحاويجالمرضىالى

الإنسانيقدرلامنهموكل.بيدهأقذارهملهمويغسل،والطعامبالأدوية

وربجه.نتنهلشدةإليهيصلأن

فيشهيداالمنورةبالمدينةتوفياشنقصاؤها.يمكنلاالكريمةوأوصافه

النصابتحريرفيرسالةلة.اللهاهـرحمها3iسنةرجبمن28

)2(.زمانهدراهمحاالشرءيما

الدرر:سلمكفيذكر

(،.الحميالمدني

هذه،عدةمؤلفاتله

الأسكداريأسعدبن"!دالمراديواسماه35.-4/34

منها.واحدهالرصالة
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ا!عر)1(91-ا!ير!دبر

ووجاهيماجاهذاعالمأفاضلأوكانهـ،5901سنةالمدينةفيولد

أبيهعلىقرأعد.السيدأخيهبعدالمنورةالمدينةإفتاءاتولى.وصلأح

الأشبوليأحمدبنسلإلنوالشيخ،المدرسأحمدوعلىأسعد،السيد

اليمنيعبدالرحمنوالشيخواللقانيالشبراملسي)3(عنيرويالذي

المعلومة.بأسانيدهمالأجهوريوعليالسبكيوأحمد

هـ1154سنةبالمدينةذاكإذ،والحجاجالحجعقيبنجالمدينةتوفي

بفضله.تعالىاللهرحمه

3/83.الدرر:سلكفيالمراديذكرهالأسكداريأسعداللهعمد

مصر.فيبالغرببة:ملسشبرا
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(1ا!ي!إ!عاإ!إبر!بمابن021

أبيهعنأخذ.العلموطلببها،هـونشأ0011سنةبالمدينةولد

عليه.الدنيويةالمناصبمنلثصيءتعرضما،متورعاصالحاكان.وغير

هـ،0118سنةبالمدينةتوفي.الناسكلعندمقبول،السكينة،الوقار

تعالى.اللهرحمة

الاسكدارله.العائلهمن)1(
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ا!ي!!اهمن!!!1(21-

تولى.وفطنةعقلذاوجيهافاضلاهـكانسنةبالمدينةولد

أخذ.سنةثلأثينمننحوااللهعبدالسيدعمهبعدالمنورةالمدينةإفتاء

حياة!دوالشيخ)3(،المكيال!امي!دبنمصطفىال!يخعن

،الخطاطاًفنديوعلي،الشروانيالخيرأبيأفنديو!د)3(السندي

ونجبرهم.،المغربيالطيب!دبنوال!يخ

هـ.1183سنةالحراممحرم92فيتوفي

2()

)3(

3/135.الدرر:سللطانظر.الأسكداريةالعائلةمن

.صفحاتقبلذكرهورد

وإقامتهالسندفيمولده،بالحديثاعا،المدنيالسديابراهيمبنجهاةبنعدهو

مخطوطةزالتمامؤلفاتعدةلههـ.1163سنةتوفي.المنورةالمدينةفيووفاته

4/34(.:الدرر)سللط
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!2-!!ص!!يم
الإقناء،تولى.السيرةحسن،لطيفا،فاضلأكالنهـ.1144سنةولد

ابراهيموالشيخ،الازبكيميرشيخملأعلىقرأالقضاء.فيوناب

سنةالحجةذي33توفي.وغيرهم،مولايمحدوالسيد،اللهفيض

45



ا!يما!ضا!ووب1(23-

كثيرفيمشاركةلهأديبا.فاضلأ،كانهـ.8501سنةبالمدينةولد

المدرسأفنديأحمدالمرحو،معنأخذ.عظيمةشهامةذا،العلوممن

أنشأها)2(.خطمببعضلهمتقنا.فصيحاوخطيبااماماوكان.وغيره

تعالى.اللهرحمههـ،1157سنةالمنورةبالمدينةتوفي

)1(
اللهعمدبنلمليلرجمسهأئماءفيالاعلأمفيكذامصر،صعيدفيقربةسمهود:

184.-3/183الدرر:سلكفيالمراديلهنرجمالسمهودي

دظم.لهكما
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تحصوي!برا!يماا-2ءلأ

وإمامأخطيبأوكانبها.ونشأهـ،8011سمةالمنورةبالمدينةولد

رجلأوكالت.وغيرهعمرالسيدأبيهعلىقرأ.النبويالشريفبالمسجد

تعالى.اللهرحمههـ،3911سنةبالمدينةتوفي.صالحأ،مباركا

3/65.الدرر:صلكفيالمرادىلهترحم)1(
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)1(

25-ا!بيزلخضروقي

ووجاهة،جاهذاأديبا،فاضلا،كان.1143teaسنةبالمدينةولد

عندهيذكرلامعرقنها.فيأحدتدانيهلا،الرياسةلأحوالمتقئأ)2(

الاأحديقصدهلا؛الحجابسهلوكبير،وصديتيعدومنبسوءأحد

اقناءتولىفيه.توفيالذييومهفيحتى،الإكرامغايةمنهويجد

محدبنسيمان،الشيخعلىقرأ.وإمامخطيبوهومدة)3(الشافعية

اللهرحمههـ،6911سنةالحراممحرم6فيتوفي.الغلأمأحمدوالشيخ

تعالى.

)1(

(r)

(r)

218الدرر:سلكفيترجمته - rev/.r

متقن،:الأصلفي

مرتيى.الشافعيةافتاءنولىالدرر:سلكفي
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126!!اركرإبنا!ير!ليلصوي

السيدأخيهعنأخذبها.ونشأهـ،5901سنةالمنورةبالمدينةولد

صالحأ،مباركأ،رجلأوكان.مدةالشافعيةإفتاءتولى.وغيرهعمر

.السريرةصافيلطيفا،،النبوكببالمسجدوإمامأخطيبأ،السيرةحسن

تعالى.اللهرحمههـ،9115سنةبالمدينةتوفي

94



!2!!ينعبرممىيملمضماري

خطيبا،،أديبافاضلأ،كانبها.ونشأهـ،8501سنةبالمدينةمولده

،والدهعنأخذيعيا.لامتكلماحافظا،،المطهرةبالروضةوإماما

والسيد،المغرلبمسعودوالشيخالمشهور،القدسيالخليليمحدوالسيخ

")3(،"المواهبشارحالزرقاني!دوالشيخ،البرزنجيرسول!د

كالشيخالحرمينعلماءعنأخذهبعد)3(،النابلسيعبدالغنيوالشيخ

الآفاقا.منوغيرهالبصرياللهعبد

وكانرساتل.وبعض،كتبههوامشعلىلطيفةتحريراتاوله

اللهرحمههـ.1162سنةالمكرمةبمكةتوفي.المطهرةالروضةفييدرس

تعالى.

)1(

(2)

)3(

3/08.الدرر:سلكفي

الكتب:هـ)أساء239!سةالمنوقللمسطلانيالمحمديةبالممحاللدنبةالمواهبأي:

هـ.1912!سةيولاقفي)المواهب(طغ003(.

!سةبهاوتونيدمثقفيواصمركنيراتجول،متصوف،والأدببالديناعا،شاعر

1832(.:المطبوعات)معجمهـ.1143



بن!صري!كبئ/ص!(28-بوف

منله.والعبادةالعمعلىهـونشأ5201سنةبالمدينةولد

المنجيالكريم"قنحس!اهالمصطلحفيالدلجيمختصرشرحالتصانيفا؟

المدرسالبوسنويأفنديعبداللهعنأخذ")2".الدلجيرسالةبشرح

تعالى.اللهاهـرحمهااAAسنةبالمدينةتوفيوغير.

."الهنفيالمدني"الخطيبوأضا!4/248الدرر:سلكفيالمراديذكره

نحطوطأ.زالما
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(1رئضماللموكأاالخطى-92

".-

ورقي،والأدبالعمطلبعلىوئأهـ،1131سنةبالمدينةولد

فيهانظم،المناسكفيمنظومةلهونثر.ونظموالفالرتجا.اعلىإلى

الرختيشيخناوشرحها،السندياللهرحمةللملا")3(الصغير"المنسك

والشيخ،الطيبمحدبنوالشيخ،والدهعناخذلطيفأ.شرحاالأيوبث

وغيرهم.،السنديالطيبأبيوالشيخ،الكورانيالطاهرأبي

عنهفرفع،الأقدارساعدتهمالكن،بالمدينةالإقناءمنصبلهوجه

القصيدةهذهشعرهفمن.كثيرةأشعاروله.المدينةإلىيصلأنقبل

سنةالجبرمنهطالباالحبر)3(،جنابممتدحا،الكاملمن

)1(

)3(

(r)

الكريم.عبدابنأنهونجبه348،-4/347الدرر:سللطفيذكر

مصر.فيطبع

عنه.اللهرضىعباسبناللهعبدبالحبريعني

53



/0000)1(.هـ1176

اللهرحمههـ،1177سنةالثانيةجمادىفيبالمدينةشهيداتوفي

تعالى.

الدرر:صلكمنونقلساها.للقصمدةفراغأتركأنبعدالمثعرالمؤلفأسقط)1(

المحروفبمابهلذوابالحبر

فوريةكرامةمنهتلقاك
لائذأأنقذوال!هفلطالما

الئقىذيعلنابيالفاءرحب

ونزيلهجارهويممعيحمى
وهكذا،الحياهأيامكانمذ

بجاههالمرامبلفنارلتيا

اكقناللنوالمددنافلقد

وبالرضابالمماحعلينااسنن

رحمةالموافيعلىالصلاةثم

الدجىأقماروالأصحا!والال

قاتلأالمجربالوجلأنثمدما

53

والمحروفوالإحسانبالجبر

تخوفلكلمذمبةعجلاء

الموصوفبجنابهمضىفيها

الملهوفوملجأالذمارحامى

وصرو!حاد!منالورىيى
المألوفبحالهالمماتبمد

الغطريفنميكعمواببه

بالمكفوفليىنوالكمىيا

تخوتففيالقل!فارعا،

بالشريفوخمنللعالمين

بالوفتخص!همبالصلاةمى

المحروفلابهلذوابالحبر



1(فر"يئ03-الخطيبب!لرح!ا

ولد.عصرهفيالمدينةمؤرخ،الكاملالأديب،الفاضلالخطيب

منطوفقمنالعلومطلبعلىنشاهـ)3(.1125سنةرجب12بالمدينة

أخذ.وصنفاواثف،وخطبوأم،ونثرونظم،القرآنوحفظ،ومفهوم

الكوراني،الطاهرأبيوالشيخ،والدهوعن،سالمبنعبداللهالشيخعن

والشيخ،المغربيالطيبعدبنوالشيخ،السنديالطيبأبيوالشيخ

(r)اوص

وغيرهم.،سنبلسعيد

خطببعضوله)4(،المنورةالمدينةأهلأنسالافيلطيفتاريخله

أفنديلعليبهامرسلابخطهوجدماذلكفمنلطيف!.شعروله،أنشأها

)(.القاريعليللعلأمةالأكبر(،الفقه)،شرحمنهيستعيرالشرواني

...0)6(.والشعر

،القعدةذيمن27هـفي5911سنةالمنورةبالمدينةاللهرحمهتوفي

تعالى.اللهرحمه

)1(

)3(

)3(

)1f

(5)

(6)

عبدباسم3/311:الأعلأمفيوالزركلي3/3.3،:الدررملكفيالمراديبهعرفا

الكريم.عبدلنالرحمن

1134.:الأعلأمفي

الإفناءتولىمكة.أهلمىشافعىفقبهالمحلأئي،سنملكدبنصعيدكدهو

هـ.1175شةلوفي.بال!لائفوتوفي،الحرامالممجدفيوالتدري!

توسى،فيطبع(1الانسابمىللمدنجيىماممرفةفيوالأصحابالمحمبن"تحفةسماه

.المطويالمروسيكدبتحقيق

(،.الازهرالروض"سحوس!اهمجلدفيالاكبرالفقهسرح

كعادته.الثعريذكرا
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(1لرولميئاثمانعىانا!ري!غ!ووشبا1-3

ابنوهوأبيهمعالمدينةوقدمهـ)3(.1135أ)2(أسنةبدمشقولد

والشيغ،الكردييوسفالشيخوعن،والدهعنأخذبها.ونشأ،سنة

حياةعدوالشيخ،الجاميممودالشيخوأخيه،الجاميعبدالرحمن

غيرهم.وعن،سنبلسعيدوالشيخ،السندي

ورضياللهرحمهالشافعيالإماممذهبعلىالفقهرياسةإليهانتهت

سنةالشافعيةإفتاءوليلطيفأ.،وجيهأكاملأ،فاضلأ،رجلأكان.عنه

،(الحضرميبافضلالشيخ))مختصرعلى-حواشثلأثلههـ.9118

المنورةبالمدينةتوفي.الرسائلمنغيرهاوله.وصغرىووسمطىكبرى

تعال!.الدهرحمههـ،4911سنةالأولربيع16بهامفتيوهو

في:لهترجمةانظر)1(

.155:المطبوعات

المحقق.أضافه،فراغ

الأعلأمفي

سلك

4/111،:رلدرا

55

ومعجم،6/251:معلألاوا،211



صقلفالنزديىاورا!يئ!ربن!إا2-3

زاهداً،،عابداً،تحققأ،فاضلأ،شيخاكان...0.)3(.سنةالمدينةقدم

عناخذ.رأسهعلىدارهإلىبستانهمنالسعفحزمةبجملورعا.

الفاسيعبدالقادرالشيوخبنشيخالرحمنعبدكدبنالشيخالعلأمة

قدملماالبصريسالمبناللهعبدالشمخعنوكذللث،غيروعن،المشهور

المعبدهووكان،اللهرحمهأحمدمسندالمطهرةالروضةفيوأقرأ.المدينة

مجلسأ.وخسينستةفيوأتمه،له

الله.رحمه.......سنةبالمدينةتوفي

()r

4/06.الدرر:سلكفيالمراديلهترجم

1135المراديوحددها،وفاتهوسةولادتهسنةمكانفراغ

56
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(9!وقياصيظلنزديالطب!ربن!را!يئا-33

عناخذهـ.1143سنةالمدينةقدمثمبها.ونشأفاس)2(فيولد

الطريقةشيخوالقطب،الطيب!دالشيخوالده:منهممشايخعدة

وشيخ،لصرهاللهقدسالدرعيناصر!دبنممدبنأحمدسيدقيوالحقيقة

السلأمعبدممدبناللهعبدوأبو،الفاسيالقادرعبدبن!دالشيوخ

والشيخالفاسيالقادرعبدبنالرحمنعبدبن!داللهعبدوأبو،الفاسي

ابراهيمالملابنالطاهرأبووالشيخ3(،المكيالعجيميعليبنحسن

وغيرهم.،العلويالبارعمروالسيد،الكوراني

فيمتضلعافاضلأ،محققا،،وقتهفيوالعربيةاللغةفيإمامأكان

في"الفصيح"نظموشرح""القاموسعلىحاشيةله.العلوممنكثير

،؟،"ا!قتراحعلىوحاشيةأ(المتحف!)4"كفايةعلىوشرح،مجلدين

)3(

(r)

)4(

موسىعدبن"عدبنأنهوذكر49.-4/19الدرر:سلكفيالمرادكلمابهعرف

".الطيببابنالننمهرالمالكىالفاسيالثرفي

هـ.0111سنة

بمكةولد.الحديثعلماءمنمؤرخ.العجيميالبقاءأبويحمىسعليبنحسىهو

)الأعلأم:المكىالحرمفيمدرسأكال!هـ.1113سنةالطائففيهـوتوني9401سنة

.)3/333

الأجدابيبابنالمعروهـااساعيلبنابراهيماسحاقطلأبيالمتلفظوغايةالمتحمظكفاية

هـ(.1345سمةبحلبالعلميةالمطبعةفيطمعوقد346(:الكتب)أساء

5 v



"،الكشاف"شواهدوشرح"،مالكابن"كافيةوشرح

الخمسين.منتقربومصنفا"لهوغيرها."،"ألمطول

قبرعندودفنهـ،0117سنةالمنورةبالمدينةتوفي

./ورحمهعنها،اللهرضي

58

علىوحاشية

حليمةالسيدة



)1(

قا!ي3-ا!يئبولمجبرلمجربنعصصماء

وسير)2(.?
علىوقرابها،هـونشا1125سنةالسندببلادقريةبتتهولد

المعينعبدالديننجموالشيخالمشهور،العلأمةهاشمكدالشيخ

حياةكدالشيخعنوأخذهـ)3(،1165سنةالمدينةقدم.السندي

"شرحعلىلطيفشرحله:صالحا.محققا،فاضلأ،كان.السندي

"،الأفعالخلق"مسألةفيورسالةحجر،ابنللحاف!")4(النخبة

"البخاري"صحيح:عامكلفييكنبوكان.الرسائلمن(أ)وغيرأها

هـ.1187سنةرمضانأواحرفيبالمدينةتوفي.ويبيعه

)?(

)2(

)3(

5()

287.:المحبينومحفه3/283،:المولفبنممجمذكره

السند.نهرمصبمنوتدنو،مولتاىجوبفرصحأأرلعبنمسافةتبعدقرية:تتة

ملكعطاتأليف،1/112جهالكثماي:"ياريخهوذكرهاالذيالوحمدوالمصدر

حصبنةقلعةفيهاالهندفيولايةوهي(،"ليهيفراالاسمولمل(،.بالفارسيةالجويى

ونهبها.اهلهاوقتلالكرسانيالدينقمرأميرهاوقتلجنكبزخارجيشهدمها

.الأولالتعريفاودرجح

116سمةالمنورةالمدينةقدمأنهالانصاريذكر o.هـ

الخخمةشرحطبع(،.الحديفامصطلحفيالمكرنحمةشرحعلىالسظر،)بهحةواسمه

مصر.في

المحقق.اضافة
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(9لصي!ن!فيلعابرلمجنبنعبرا!يئاا5-3

قدمثم،شيوخبعضعلىوقرأبها.ونشأالسئندببلأدبتتةولد

جليلأشيخأكان.النبويبالمسجدقدومهمنمدةبعدودرس.المدينة

والمنطقوالمعانيوالأصولوالفقهوالتفسيرالحديثفيمحققاماهراً،

وغيرها.والعربية

الترمذكبعلىحاشيتهأنالاالستةالكتبعلىجليلةصحواشله

وحاشية،اللهرحمهأحمدالإماممسندعلىنفيسةحاشيةوله.ماتمت

علىوحاشية،النكاحبابالىفيهاوصل")2(،القدير"فتحعلى

علىوحاشية،القاريعليللمنلأالزهراوينعلىوحاشية،البيضاوي

(()4("الأذكاروعلى")3(،الأصولفيالجوامع"جمععلىالبيناتالايات

هـرحمه1138سنةشوال33المنورةبالمدينةتوفي.اللهرحمهللنواوي

الله.

)1(

)3(

)3(

(f)

6/353.:والأعلأم4/66،الفرر:صلكفيلهنرحم

ام.ا!أكابىنألبعا

السكي.الكاوعمدلنلمليالحوامعحمع

هـ.1375الرابعةالطبعة،الحلبىالايىصصطمىبمطعهمصروطمع



(1ري!إلمضجملي!ت!ا/!خا6-3

كالقهـ.9111سنةولد.المنورةبالمدينةالنقشبنديةالطاتفةشيخ

في،كنيرةفمونفيم!اركأ،لائملومةاللهفيتأخذهلا،فاضلاشيخا

.اتوالقراء،والتصوف،والعربية،والفقه،الحديث

عمروالسيد،الكورانيطاهرأبيابنأ)3(عدالشيخعنأخذ

الطيببنعدوالشيخ،السنديحياةعدوالشيخ،العلويالبار

مسم""صحيح.المصريعيدوال!يخ،الفاسيالمغربي

رحمههـ،1183سنةبالمدينةتوفي.الخفاجيلل!هاب""الشفاءوشرح

الله.

وقد1/318.:والأعلام،5/221:المارفبنديةوه،1/55T:الدررسلكفيدكر

فبلآ.النسبةعرفما

المحقق.إضافة

1I



الخريخشلزليمجلىلطمم!غاا-د!

لما!يالنزليا

كانهـ.9211سنةولد

الشيخعلىقرأفيه.النهاية

بنأفنديمحدشروانومفتي

2911,-u , ten.الله

كانخاإليه،العربيةعلممتقنأفاضلأ،

الطيب،محدبنوالشيخ،الحريثحيمحد

بالمدينةتوفي.وغيرهم،الرحيمعبد

63



علىبناص!لمجر!ئن!ينا9-3

(1لنزدي/!اييا!مإ

القدمصاحب،الشيوخشيخ،الناصحالكامل،الصالحالولي

عابدا،زاهدافاضلأ،شيخاكانهـ.4301حدودفيولد.والرسوخ

فيالمشهورالعلأمةعنوغيرهاالستةللكمبيروي،الإسنادعالي،محبوبا

.غيرهمشايخوله.الفاسيعليالقادربنعبدالشيخالمغربيالقطر

"شرحوكبار)2(،مجلداتثلاثفي(،ال!فاء"شرح:تصانيفهمن

وشرح،السفاقسيعقيدةعلىوشرح،كبارمجلداتثمانيةفي".الموطأ

ابنمنظومةوشرح،كبارمجلداتثمانيةفيالمالكيخليلمختصرعلى

11سنة....)3(غرةتوفيوغيرها،الحديثمصطلحفيزكري ir.هـ

)3(

(r)

503الدرر:سلكفيذكر /،r336،النور:وشحرة،1/533:العهارسوفهرس

.بمضاء(1)1والور!ة،5/65والأعلأم

محلدين،فيأنهالزركليودكربعد،يطبع!الشفاءسرح

الأولى.حمادىشهرفيوهو،فراغ

63



(ا!!لؤضي!يمبن!دلمص/بر!!ينااص!9

113سنةبالمدينةولد.نزاعبلأالفرضيينخاتم rبها،هـونشأ

ابناللهعبدال!يخوالدهمشافيفمن..العموطلبالقرانوحف!

ائض.3الفروعم،مذهبهفيالفقهع!عنهأخذ.الفرضياحمدبنابراهيم

أفنديعليال!يخوعن،ال!افعيالمكيسنبلسعيدال!يخعنوكذا

وغيرهم.،والمعانيالعربيةال!رواني

شرحله.العمذلكرياسةاليهانتهت.الفرائضعمفيإماماكان

وأظهر،جهدهفيهبذل(()3(ا!ربعةالمذاهبفيالفارض"عمدةعلى

بينالنسبةفيرسالةوله"1)3(.الفائض"العذلاسماه،فضلهفب

سنةالثانيةجمادى33توفي.العددين

2()

(r)

2/69.المكوت:إلضاحفيلاشااسماعيللهعر!ما

الماسى.بحلوىالمعرو!ماعدشأحمدالدينلمن!هابالمرائصعمفيالمارصعمده

3وا2/69.:المكو!إيصاحفيمذكورفارصكلعمدهشرحفيالفائصالعدب

والألفية:.المغنومعهمصرفيطبع(1الفرائضألفيةشرح،الفائض"العذ!الشرح

عمده11سماهاالأربعةللمذاهبحاءحةوجعلها،المهوكبحسىبنصالحتأل!مى

بالأزهرية.مصرفيمخطوطةوهي"،المارض
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صيورا!رالضديالظ!ربهطبربنباا!يئ-ء.

112سنةأبيهمعالمدينةوقدمهـ،9111سنةبفاسولد o،هـ

الشيخوعن،والدهعنأخذ.العلوموطلب،القرانوحفظ،بهاونش!

اثنتيابنوهو،غيباحفظهابعدالفقهكنب)1(أوائلوقرأ.الدقاقحمد

بسائروأجازه،البصرياللهعبدال!يخالعلأمةعلى،سنةعشرة

حمدبنال!يخعنوأخذ.لباسهمنبيضاءمضريةوألبسه،مروياته

وال!يخ،السنديحياةحمدوال!يخالكبير،الحسنأبيوال!يخ،الطيب

وغيرهم.،الحريثصيعلي

ماوإيرادالجوالااستحضارفيسريعا،حافظا،منصتا،فاضلأكان

الوع!منالنبويةوالأحاديثالقرانيةالآياتمنالمجلسيناسبا

والزجر.

علىودفنهـ،1012سنةالأولىجمادى11الجمعةيوممنجرةتوفي

عنهااللهرضي،حليمةالسيدةقبرعندالطيبحمدبنالشيخشيخه

ور.حمه.

الكتب.:الأصلفي)1(
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اء-ا!ينيرمل!حبنهبرصطىلىا"بهي

ا!دمضا!قصا!ض

خلقبهوانتفع،النبويبالمسجدودرسهـ،1142سنةائدتنةقدم

عدالشيخمشايخهمنمتورعا.صالحأ،شيخأكان.الفقهعلمفيكثير

ال!ه.رحمه،بالبقيعودفنهـ،1175سنةبالمدينةتوفي.السنديحياة
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ليل!ا!سمفيلي!ووبناا!بمول!-2ء

والشيخ،الطيبعدبنالشيخعنأخذهـ.1124سنةبالمغربولد

حسنوالشيخ،سنبلسعيدوالشيخالطحدور،والشيخ،المصريعيد

سابقأ،شروانمفتيالرحيمعبدبنأفنديوعد،الكورانيالفضلأبي

سوجود.النبويبالمسجدمدرس!،فقيه،محدث،فاضلرجلهو.وغيرهم

.الآن
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1(3ء-اشيئ!ح!ءا!خري

ا)2(ا!نسأسيدبمدينةالسنةلواءحاملالفهامةالمحدثالعلأمة

عبدبنالحسنأبيوالشيخ،البصرياللهعبدالشبخعنأخذ.والجنة

حسنوالشيخ،الكورانيالطاهرألبعدوالشيخ،السندياطادي

المكي.العجيمي

المطالعةفيأوقاتهدائمص!ققا،وماهرا،محققافاضلأ/كان

ومختصر)3(،والترغيبالترهيبشرحالتصانبفا:منله.والدروس

والحمالعطاتية)5(،الحموشرح،النواويةالأربعينوشرحالزواجر)،(،

آخرليلةتوفي.ظريفةعجيبةونخقيقات،لطيفةرسائ!وله.الحدادية

تعالط.اللهرحمههـ،1163سنة36يومصفرمنأربعاء

)4

1/35،المحد،وعواد،6/111:المسمطرفةالرسالة4/34،:الدررسلك:بهعر!

.3/337:العارفيىوهدية،كاخه"!كه2:,522

المحقق.إصاثة

(1.والترهس!الترعمب"شرحعوارتالكنا!طع

ححر.لالىالرواحرنحمصر

مخطوطا.زالقماالسمديشرحأما)إلرار(،مهدفي(1العطائمة"الحمطع
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لقا!بروا!ي!إب!ا!يب!صا!بربنا!ي!!-?

عنالفقهأخذ.القرانوحف!،بهاهـونشأ1114سنةبالمدينةولد

علىوقرا.المكيالشاميمصطفىوالشيخ،ايازبكيشيخملأمير

بمسجددرس.الفقهفيمشاركةلهكانت.وغيرهالحريشيعربيالشيخ

القعدةذيفيالمنورةبالمدينةتوفي.وإمامفيهخطيبوهو،الأنامخير

تعالى.اللهرحمههـ،8911سنة
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نر!به!!يرإ!كلبن!ي!!بئلىا5ء-

قراءةوحصل،العمطلببا.ونشأهـ،3011سنةبالمدينةولد

وغيره،البصرياللهعبدالشيخعنوأخذ،المدرسأفندي!حمدعلى

تولى.وإمامأالنبويبالمسجدخطيبأ،هماما،شهماكان.عصرهعلماءمن

اللهرحمههـ،1163سنةبالطائفتوفيهـ.1147سنةالقضاءنيابة

تعالى.



ريابن!إاحرابخطا!ين6ء-

كان.القرانوحفظبها،ونشأهـ،1113سنةالمنورةبالمدينةولد

يذلابسوءأصحابهبعضعندهأحدذكرإذاصالها،مباركا،رجلأ

يصرفبأنهالناسبعضأحوالهعلىاطلعوقد.لأجلعاداهوربما،عنه

سنةالمنورةبالمدينةتعالىاللهرحمهتوفي.الغيبمنبيتهعلى

هـ.1181

(v



(1صبماا!وبع!ابهريمبنع!لمجصالخيفتيا-ء7

العموطلب،بهاونشأ)2(بالمدينةولد.ا!فاضلعمده،الفاضلالهمام

أخذ.الحنفيةإفتاءمنصبتولى.البيتهذاأفضلوكان.فيهوبرع

الدكدكجي)3(،والشيخ،المدينةفيالنابلسيالغنيعبدالشيخعن

ابراهيموالشيخ،العجيميحسنوالشيخ)4(،النخليأحمدوالشيخ

وحسن(،البسموي)أفندياللهوعبد،التونسيحسنوالشيخ،البيري

ناصواًحمدبنوالشيخ،المغربيسبإدت!دبنوالشيخ،البوسنويأفندي

الدرعي.

الحريرتوسدحرمةفي)6(الإمامينقولترجيحفيهااختاررسالةله

شعرهومن.لطي!شعروله،اخرونخريراتفتاوىوله.وافتراشه

هصء7(!م

)8(،الإماممناقبفيالخ!برمغلبايابيللخطيبرسالةعلىتقريض

)0(

)6(

وتوفي3/66،الدرر:سلكفيذكر

هـ..+701سنة

الدكدكي.ابراهيمبنعدالشبخ

.""التخلىبالتاءالمراديذكره

أيضا.الموسوي:وتلفظ

وعد.بوسماألو:هما

تقري!.:لعلها

حمبمة.أييالإمام

هـ.1133سمةالممورةالمديمةقي

73



.....عنهاللهرضي

فنقلسا،مكانهبساضأوترلاالشعريذكرا)1(

المممانشمائقدفوقجمع

كاملأناملقرائدهنظمت

امرهالمضارعالخبرأباأدى

صماتهبحسىالساميالفاصل

التيالمحددوحةمىنشافرع

معالمصللوزرالحاويأحمدهو

الشاحبرسداالأفاضلعين

فأجابهاالعلاألكارخطبته

وأصلهالعزيرالمرعذازاللا

مادحأالرسالةنظرصقالما

73

الدرر:سلكس5

النعمامنا!ببدكرحس!ا

الشاعظيمذكرلهأصحى
كيواعلىوعلامضىتدمى

والأقراالأشكالعلىأبداً

والتبياالفضلبماءسفممط

معاشريفجمعتعلمييما
الأزمابنىمىنذلاكلس

ئاحبيمبعناستقلتوبه

الأركاعامرفحارعزفي

الممماشقائقيفوف-!ع



8ء!رفي!!!إلخلإفرإبىك!!1(

والرأي،الثاقبالفهمذو،الكاملالأديبا،الفاضلالخطيب

المنطوقمراقيأعلىإلىورقي،العلومفيتبحر،الصائب

لطيف،شعرله.غيرهومن،الكورافيابراهيمائلأعنأخذ.والمفهوم

ى2(/)
توفي.المذكورابراهيمالملأشيخهبهارثىقصيدةوهي...سعرهومن

الله.رحمههـ،0113سنةالمنورةبالمدينة

)1(

)3(

:المكنونوايضاح2/315،المارفين:وهدية4/95،الدرر:سلكفي:ذكر

.6rig/:والأعلام،2/623

الدرر:سلكعنونقلماهالثعرهذاالمؤل!يذكرا

تاروالفضلالمعار!فيلهيكناالذيالهمامتوفي

ودارقاصكلعلىفخاراًالورىفيقدرهسماقدومن

العبانكمثلالحديثولي!العلاهامذروةحلومن
الرهـانيومكارابايجارىلاالفضلجلبةفيكانوص

74



صتن!لصربن!الميما!تيبى!ا-ء9

أبيه،عناخذ.العموطلببها.هـونشأ4901سنةبالمدينةولد

خطيبا،ووقاليهيئةذاشيخاكان.وغيره،المدرسيأفنديوأحمد

علىشيخاوصار،المنورةالمدينةافتاءتولى.النبويبالمسجدوإماما

ونسخ،وصححهابخطهالختار)3(الدرمننسخةكتب.والأئمةالخطباء

له:مجموعةعلىكتبهماشعرهومن،شعروله.الكتبمنأيضاغيره

)1(

(r)

ظرانانكامنكلخيرااللهجزى

كلهالعيبمنفيهاماوأصلح

القبا3بسترهذيلمجموعتي

ناصحمنكلأرجوهالذيفهذا

هـ.1154سنةنصفهليلةشعبانفيالمنورةبالمدينةتوفي

19.-3/09الدرر:سلكفيذكر

قبل.،اابراهيماللهعبدا،الخفيبترجمةفي)4(الحاضيةفيبهالتمريفورد

75



(لم!يجمرواصريمبخيفبق)برينبن!ا-ا!!ر!إلعا05

أبيه،علىقرأ.العموطلببهاهـونشأ0113سنةبالمدينةولد

أسعد.ابراهيموالسيد،السنديحياةعدالشيخعنوأخذ.وغيره

القضاءنيابةتولى.النبويبالمسجدومدرساواماما،خطيبا،كانا

حسنوكالق.المنورةالمدينةوافتاء.،والأئمةالخطبومشيخة،مرتين

بالمدينةتوفيونتر.نظمله.الناسمعومعروفووجاهةجاهذا،السير

تعالى.اللهرحمههـ،1183سنةعرفةليلة

4/06.الدرر:سلكفيالمراديدكره)1(

vi



ص!(ا!رشمات!إلنزليىالفاصي!ينمحرا-15

هـ.1143سنةالمدينةقدم.الإطلأقعلىالمحقق،الوفي،الصوفي

الفاسي،القادرعبدالشيوخشيخالعلاسةبنالرحمنعبدالعلامةعنأخذ

.غيرهوعن

يشتغللا،للدروسملازما،والوقارالسكينةعليه،فاضلأهماماكان

اللا.رحمهبالبقيعودفنهـ،1158سنةالمنورةبالمدينةتوفيبغيرها.

:شعرهومن

أبداالمدىطوللمالمحبأنا

محبتكمقلييغمرتالذيأنا

ابصركمالودبعيونالذيأنا

متسمالعهدبوفاءالذيأنا

والذممبالعهدلكمالوفيأنا

الديمبوابلسحاتبهاسحت

قيمبلأرضالمروحيوبعت

شيميمنلم!دقواسيرتيمنقلصدوا

123الدرسلدفيالمراديذكره)1( - err/ f :.j
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ا!نميى!نريرإلمالمجببن!اإوا!يئاا-25

فقيهامدققا،وباهرامحققا،عالماهـوكان0113سنةالمدينةقدم

عنخاليابالنواجذ،عليهعاضما،الأعظمالإمامبمذهبمتمسكا

سنالسنودبعضعنديكونالذيالمذهبعنوالخروجالتعصب

هذاوسبب.الصلأةفيالصدرعلىاليدووضعالإمامخلف،القراءة

أبوالشيخإذ،الخالفهكأي)1(الكبيرالحسنأبيالشيخوبينبينهكامن

ذلك.يفعلممنكانالحسن

الختارالدرعلىوحاشية،جلدينفيالترمذيسنعلىحاشيةله

توفي.رسائلوبعض"،الأبصارتنويرشرحعلىالأنظار"نظرةصط

./مشايخهنعرفولاهـ.9114سنةبالمدينة

الأصل.فيكذا)1(

VA



(ضإيبخمر!فيثلاحصبن/ا-35

المدرس،نصيمبأوفرالفضلفيلهمن،الخطيبابنالخطيب

عقيدة"نظملههـ.0701سنةبالمدينةولد.الأنامخيربمسجدوالإمام

نعمولاهـ.1134سنهبالمدينةتوفي.وشرحها،(الصفريالسنويصي

مشايخه.

Y.1.1/:العارفينهديةفيباشااص!اعيلذكره()1
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ا!معيبخايخثابيى!بنابرانربناا-5ء

المنثورفيالطويلالباعصاحب،الصادعوالخطيب،البارعالأدلمجا

.المفهوممنالمنطوقتمييزفيالطولىاليدله،والمنظوم

الطيبأبيال!يخعنوأخذبها.ون!أهـ،111سنةهبالمدينةولد

وغيرهم.،الدقاقعدوال!يخ،المغرلبالطيبعدبنوال!يخ.السندي

سنةبالمدينةتو!ب



ا!تيييخطلخ!ص!يهزير،ل!ا!رإلرينبنا55

سنةالمنورةبالمدينةولد.الأديبابنوالأديبالخطيبابنالخطيب

،السنديالطيبأبيالشيخوعن،أبيهعنأخذبها.هـون!أ0112

شيخوالملأ،الدقاقعدوال!يخ،المغربيالطيبعدبنوال!يخ

وغيرهم.،ايازبكي

لا،للخلوةملأزمأأيامهغالبفيوكال!،النبويالمسجدفيدرس

فيأشهرثلأثةمننحواًقلأئلأياماالحنفيةافتاءتولى.الناسيخال!

بالمدينةوماتعزلثم،أسعدالمحسنعبدالسيدوفاةهـبعد1183سنة

هـ.1187سنة

81



(ا!تن)فيىقل!نوفيابريخما!جاإلعاز!إ-65

قدم.اللسانفصيح،البنانسمحالعصر،ووحيد،الدهرفريد

خطيباوصار،فيهاالشافعيةرياسةإليهوانتهتهـ،1138سنةالمدينة

.-1151سنةتوفيأنإلىعليهالمنصبواستمربها.ومفتياوإماما،

التخميس:هذاشعرهومن.مشايخهنعمولا

الملكرقةفيالأحراروصيرتالسبكأحسنفيصيغبقدتبدت

تسكيسلبتالتيالخالربةأيا:هجرهاتبكيطاوالعيرمنفقلت

منكليبد!أ)2(أكانحالأيعلى

النوىحبكفيالعشاقمنحومنوا!دوالنوىالإصباحخلقبمن

باالوىأليقفهو،بذلفإمابهالجوىقدأضرفؤاداأربجي

بالملكأليقفهوبعز"،وإما

)\(

(r)

!سةنوفيو!هالعاركيىهديةوفي،5911توفيوفبه،1/04:الأعلامقيدكرهورد

1(.سعبدبن"ابراهبملىسمهالكنابسوفيهـ.1187

للوزر.المحمىإضاقة

83



-التناءإ!مابن!غ!فنفرا!ن!يهبلمج!ه!

محققا،فاضلأكالنهـ.0114سنةحدودفيأبيهمعالمدينةقدم

،وا!!صولالفروعمحرر،المدققينوسعد،المحققينسيد.مدققاوماهراً

عدالسابقفيشروالنمفتيوعلى،أبيهعلىقرأ.والمنقولالمعقولجامع

فيالأطولاوالباع،الكلأمعمفيالالولىاليدله.الرحيمعبدبنأفندي

/.-\391سنةبالمدينةمات.المقامتحقيق

Ar



!برجمنلنهـ!ح!بم!لمجنمر!1(95-حضءبن!يئابر!

المنطوقمناهلمنوكرع،العلوموطلببها،ونشأبالمدينةولد

وقرأ.وتالدهالعلمطريفاعلىتحصلومنه،والدهعلىقرأ.والمفهوم

مصطفىوالشيخالشروانيأفنديعليالشيخأجلهم،كثيرلنمشايخعلى

وهو.وغيرهم،شحاتةعمروالشيخ،الحصريع!انوالشيخ،الرحمتي

.الانموجود

هذهفيووصل،لهبالشرحأشبه"الختارالدرعليحاشية"فيشرع

عدةفييكونتموإذا(،.الصلأة،)شروطبالاإلىالتحشيةفيالأيام

وقاد.وذهن،ثاقمبفهمذووهو.كنابتهمنيظهركمامجلدات

بعد.)82(رقمالترحمةانظر)1(
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)2(0)1(
ريفيضدبهيمفى!زلر!قسظنجول!تجبربرتؤ-95

منالمسلمونوسلم،حقهالجواروأعطى،0114سنةالمدينةقدم

بماأحدايقابلولا،حرمهمنويصل،ظلمهعمنيعفو.ولسانهيده

وع!ية،بكرةالنبويالمسجدفيالفراشيةخدمةعلىولازم.يكره

والنقلية.العقليةالعلومفيم!اركةله.يعنيهلاعمايعنيهبماواشتغل

قرأاطواشي)3(.بعضعليهوكنب،الحسىبخطه((الختار"الدرنسخ

مفتيأفنديومحد،الطيببنمحدوال!يخ،حياةمحدال!يخعلى

.شروان

هوودفنهـ.1183سنةمحرم93فيبالمدينةتوفي.بخطهمجموعةله

واحد.يومفيالمدينةلامفتيأسعدالمحسنعبدوالسيد

317.-3/316الدرر:سلكفيالمرادىدكره

الدلوالمارف!سبنبه"دارو"دفنر،نركيلزكبطفارسهنسه:دارىالدفتر

العرببة.السمةولاءصاحطدار:دفنرمىمركةعمدلا،

.حواس:الأصلفي
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نرليابنع!إ!يهببنع!إل!حننضماممز!زي06

لمجرقيزبررا/ي

سنةحدود!بالمدينةولدالأدلمجا.اللوذعي،النجيبالشاب

.النبويالمسجدفياماماصار.وحصلالعلموطلب3كا،هـونشأ1157

والشيخ،أبيهعلىقرأ.جزءينفيجداحسنبخ!"الختار"الدرنسخ

الدينمجيوالشيخ،الرحمتيمصطفىوالشيخ،الشروافيأفنديعلى

هـ.4911سنةبالمدينةتوفي.مغلباي
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ه.)1(
ممعابن!ير!قلمجرصي!ا!م!ع!!161

له،ونظمونتر،العلموطلببهاونشأهـ،1133سنةبالمدينةولد

المرحوملأخيهصاللىشدالنييومولدبدرأهلأسبمانظم"فيهالطولىاليد

ومن.للخلوةملأزمالناسعنمعتزلوهو،البرزنجيجعفرالسيد

التخميس:هذانظمه

الوليوالعارفالظصإدنموردويامرسلخيرياالعرفاركوثريا

منهل؟كلفيالعتبوأنتاظماأالعلأحضرةفيالحبحمياوساقي

؟نصيريوأنتالدنيافيواظم

والسماالأرضفيبالتصريفوخصكأقسماالحجرفيالرحمنبكحبيب

الحمىوهوفيالحمىراعيعلىوعاررمىقدبالسهمالضيمماإذاأغثني

/بعيريعقالالبيدافيضاعإذا

والشيخعطا،والشيخالبرزنحيس!13،جعفرالسبدأخيهعنأخذ

العجيمي،عدوالشيخ،الطيببنعدوالشيخ،شيونيالالمرهوان

وغيرهم.،الكرديسيمانبنعدوالشيخ،المغربيالبنانيعدوالشيخ

.الانموجودوهو

وهي(،"بررلجالمديةإلىنسمة.والبرر!ي3/213.الدرر:سلكفيدكرهورد

(.البلدان)معحمفرسخأعثصرنمالةبردعةوب!بيمهاأرالطنواحيمىمدبة

كان،الممورهالمديةاهلمىقاصل،البرربحيالكريمعبدكماحسىبىجعمرهو

-1177سةتوفيفها،الثماقعيةممني
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فيئ(!مالننا!إيخئافىاوربنمح!ورا!يئ!ضا261

لهمتقنا.،فاضلأ،عالماوكانبها.هـوجاور0117سنةالمدينةقدم

جلدفيالعقاتدفيمقوله.تتملم"الجوامع"جمعشرحصكلىحاشية

يومتوفيأنالىعديدةسنينبهواستمر،عمرهاخرفيافلج.ضخم

هـ.1012سنةالأولىجمادىمن4الجمعة

2/824.العارفيى:هديةنيذكر)1(

أغلب،السونجباتيةالجمهورياتإحدىوهي"داغستار"الىنسبةوالداعستاني:

عاملروصةعنهافت!ازلتلإيرانكانت.ملايينعدةعددهميبلغصكاخهامسلمور،

Wr.هـ
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فيىلخمافىما!ين!ا!ينا361

فيبالمدينةمولدهالأدلمجا.،ال!همالفاضل،الخطيبابنالخطيب

درس.الشافعيالإماممذهبفيالالولىاليدلههـ.0113سنةحدود

صالحا،،مباركارجلأكان.المصطفويبالمنبروخطب،النبويبالمسجد

الرحمنعبدوالشيغ،الكردييوسفاالشيخعلىقرأ.للدرسملأزما

والشيخ،الكرديحسنوال!يخ،المغربيالطيببنعدوالشيخ،الجامي

هـ/.1173سنةالمنورةبالمدينةتوفي،وغيرهم،الدقاقعد
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رحصبخ!فلما!مافيىا!خ!اء6

وقرا،القرآنوحفظبها.هـونشأ1125سنةحدودفيبالمدينةولد

والشيخ،الجاميالرحمنعبدوالمنلا،الكردييوسفاالشيخعلىالفقه

وكان،النبويالمسجدفيدرس.الطيببنعدوالشيخ،الدقاقعد

هـ.1187سنةبالمدينةتوفي.والسكينةالوقارعليهوإماما،خطيبا،



165!ب!غ!!جورالعلوي)1(

حسن،فاخرةومقامات،ظاهرةكراماتصاحبكالق،المدينةقدم

بعضفيجلألي.القومبكلأمينكلمماكتيرا،المراقبةدائم،الملأحظة

شعر؟:ومن.فضلهينكرلابعضها.قيكمالي،الأوقات

النجوىيسمعوالذيإدامبغيرصالحغيرتافل)2(شعيرلقرص

والسلوىالمنمنقلبىعلىألذمحدالحبيبدارفي،الفقرمع

اهوىكماالأموربتيسيرغنيحالةكلعلىفيهاأننيعلى

سنة)3(الطاهراتا!زواجقبةبجانبودفن،بالمدينةتوفي

هـ.0117

وله

وقته.فيالنبويالشريفالحرمل!يخعملها،التصوففيرسالةله

أولها)إ(:،غراءقصيدهمنهانظما،غزليات

الغوانيالبيضالخردالملأحجعفرأبويقول

اليمانيالسيفلحظهافيكفاحطربقيفيرعماصادفت

القافيتين.منالطرفينمحبوكةاخرها،إلىجرهاوهكذا

)1(

)2(

)3(

)4(

عربمةتكولطوقد""سعكلممىفار!سةتكول!فدالإسممفدمةإلىإضافة""با

أعجميئ.الإسملألى،أفصلوالأول""أبوسمحولة

وحر.قمحر!الواو:والدي.صقتافل:

المموره.لالمدبمهنرلةالطاهرالما:الأرواحقمة

والعحزين.الصدرينلشالوردطنياحلا!سع،البمال!وردكدا

19



(1المج!إصابضيبرإ!اابنان!يص!إا6-6

وظيفةوعنده،النبويالمحرابفيإمامأكانهـ.0111سنةمولده

الطبكتبعلىيتعلق،لطيفمباركرجلوهوالقراء.مشيخة

الشمائل،علىشرحله.كتبهبعضهوامشعلىويكتبكثيراً،

موجودةغيروهي.الحريريمقاماتبهايضاهيأنأرادومقامات

مشايخه.نعمولاهـ،1162سنةبالمدينةتوفي.الان

مرعثى.قربتقعتركيةبليدة،1أركليو".1/174:المارفينهديةفيذكرهورد1()

29



فعياثنبحرويسى!ظيماا!غإ6!

واًخذبها.اقامتهمنمدةبعدالنبويبالمسجدودرس،المدينةقدم

بغداد،نزيلالكرديالزاهدايمماعيلالشيخ:منهم،مشايخجملةعن

اللهصنعةبنعيسىوالشيخ،البغداديالكرديالوهابعبدوالشيخ

اجازتهشيخلكنه،المصريالجوهريأحمدوالشيخ،البغداديالكردي

المكيئسنبلالغنيعبدوالشيخ،المكيالشاميعليوالشيخ،فقط

المصريعطاوالشيخ،المكيالقباشعمروالشيخ،مكةمفتيالشافعي

البرزنجىجعفروالسيد،المدنيالشروانيأفنديعليوالشيخ،المكي

المدني،المغربياللهعبدبنعدعدبنوالشيخ،الشافعيةمفتيالمدني

والشيخالشافعيالمصريعمانوالشيخ،الداغستانيالجليلعبدوالشيخ

الداغستانيأفنديعليوالشيخ،الحنبليالفرضياللهعبدبنابراهيم

الجامعفيالقبةتحتالبيضاويلتفسيراقرائهفيدرسهحضر؟الدمشقي

مفتيالمدنيالكرديسيمانعدبنوالشيخهـ،0118سنةالأموي

موجودوهو.وغيرهمالصغير،السنديالحسنأبووالشيخ،الشافعية

./الان

39



!ني(ابعصيانيف!غعمالمى!ا961

فهمصاحبوهوهـ.1188سنةالمدينةهـوقدم1166سنةولد

خاله:مشايخعنأخذ.النبويبالمسجددرسوقادةوقربجة،ذير

بنصالحالشيخوعمهالفلأنجإ،الرحمنعبدبناللهعبدبنعثهافالشيخ

عدالحاجالقادربنعبدوال!يخ،الفلأنيالعمريموسىبننوح

الباغنيمالعمريالفلأنيسنوعدبنعدبنعدبنوال!يخ،البندي

هـوقرأ4301سنةولدالبلأد.بتلكشيوخهأجلوهوالمعمر.

المدني،سفرسعيدعدوالشيخ،التونسيالكواتبىصالحالشيخعلى

المغربي،اللهعبدعدبنعدبنوالشيخسفر،أحمدال!يخوولده

السلأمعبدبنعربيوالشيخ،المدنيال!روانيأفنديعليوالشيخ

بنعلي،والشيخالحنبليالفرضياللهعبدبنابراهيموالشيخ،الحريتني

عبدوالشيخ،المكيالزمزميعدبنابراهيموالشيخ،الصعيديأحمد

موجودوهو،وغيرهم،مكةمفتيالحنفيالقلعيالمنعمعبدبنالملك

)3(.الأف

فيذكر

:والأعلام

حلةفي

11.جمها

984،:الملوموأ!د1/424،العارقش:وهدبة2/722،الر.حلة

.3/591

ودفى،وألمطومئسعنرممانمهعامالمورهالمدينةفي"ماور...الر.

49



916!خلمحصي!كلصلابمى!شب!ئما(

سيمالنحمدبنال!يخعلىقرأبها.هـول!أ0113سنةبالمدينةولد

وانتفع،وأورادهالطريقةالبكريمصطفىالسيدعنوأخذ.الكردي

اللهرضيالصديقبكرأبو)2(شيدهادارهيبشكمهاالتيوداره.به

،كثيرةحجرعلىمشتملةوهي.السنجاريةبالمدرسةوتعرف،عنهتعالى

منترسلله.الافاقمن)3(الواردينالغرباءفيهاينزلوقتهفيكان

هـ.9118سنةالحجةذيفيتوفي.الراتبخلفيقرأالرجزبحر

)3(

(r)

61.-4/06:الدرر!لكذكره

أيى.الأصلفي

ورألماسعدلهنكودألبساهوكما،لارمه(،"لرلدمكود"،الواردود".الأصلو

لألمسهم.لنرلودولافمها،لرلهملكرألالأد،صعدلةها""لرلنكودأد

59



ا!ير!ري!بهن1(ابنا!ي!لمجر07-

والذكاءالوقاد،الفهمذو،الغطريفالشهم،الشريفابنالشريف

،القرانوحفظ،بهاهـونشأ1146سنةحدودفيبالمدينةولدالنقاد.

صالحوالشيخ،السنديجمعةالشيخعلىقرأوحص!.المحموطلب

وغيرهم.،الكرديسببهانعدبن،والشيخالبغدادي

وسلم"عليهاللهصلىالنيي"مولدله.النبويبالمسجددرس

ال!هرضي،(عائشةوالسيدةفاطمةوالسيدةالأربعةالخلفاءو"مناقب

الحجةذي11فيبالمدينةتوفيجدا.بليغةعقود)3(خطبوله.عنهم

هـ.1186سنة

)1r

)3(

والأعلأم:4/35الدرر:سلكفيذكرهورد

وذكر()الأنسابالمديمةحيلوامن(1جفرلة"

-بالكصر.الزركلي

9114،الدرر.سلكفي

الالكحة.عمود:يدى

69

/6i.ناجةمى"و"الجعري.ا

أتبتهابينما،مفتوحةالجيمالسمماني



مح!إلرحص!فرإلؤ!بري71-

والأوفاق،والفرائضالحسابعلمفيالزماننادرةكان.بالمدينةولد

هذانظمهمنهحسن،شعرولهالإطلاق.علىفيهاالنهايةإليه

النفيس:التخميس

الإبعاددأبهتمبدريا

ميادغصنهقدبرشيق

عسىالجميلوعد

حظهشقاوةمعبصبرفقا

لفظه:فيقائلأبذكركيلهو

جوفكلأغمد

تغزليالجمالأخافيلثرققد

قدبليحسنكببدبغفتىفارفع

قمررامهلو

لذاتهالجمالسجدالذيأنت

هاماتهفيالأوجأوجورقيت

سعدتولاهند

القاطع.السيف:العضب1()

الأكبادتقنتعليهأبدا

جمادالقلو!بفماالكمالذاصن

يعادالجميل

الودادوحفظهعراصونمامال

الصغيربلحظهالعضب)1(مجردأ

غماداارجمما

تذلليهواكعلىلوىوصلا

بمنزلالجمالمنحللتفلقد

يكادلكاد

وولاتهملوكهأسرووليت

صفاتهبعضتحولمماوحويت

سعادبذاك

79



ومكبراملبياالحطيمنحوسرىرلمجطمالولال!الذياًنت

الورىلكبالجمالتشاهدحتىمؤثراالجميلاولىالذيأفت

الأضدادبهشهدتماوالفضل

مشايخه.نعمولاهـ،1154سنةبالمدينةتوفي

89



بخما!ممل!نى!ضصمئمبخا!فونيا2-7

أقرانهوفاق،العلوموطلب،بهاهـون!أ0701سنةبالمدينةمولده

جلدفيالبسملةعلىشرحلهالعصر.ووحيد،الدهرنادرةصارحتى

كنابيدهنختدخلوما")3(.إيساغوجيو"،ا!جروميةوشرح،ضخم

فيخصوصا،هاماطلأعلهوكان.هوام!هعلىوكتب،وصححهإلا

للعقود.خطبهفيالغريبةالألفاظينتبعالغالبفيوكار.اللغةعلم

الياسالدينوتاج.النبويبالمسجدوالمدرسينالأئمةمنوهو

11سنةالمنورةلالمدينةتوفي.حفيدهابنالانالموجود r o.هـ

(r)

الأستانة،فيالمدارسأكبرمىلاسارستمومدرسة.1/017:العارفسهديةفيذكر

قرودط.عدةوالطلابالأساتذةضمت

وهو(،.المقدسة"معناهايولانةوالكلمة.الحكيمفوريهوسألمهكنا!:عوحيإيسا

ومطموعة.محطوطةببىشروحوله"الخمس"الممولات3لامعرو!الملسمةفيكناب

هـ.1371الفاهرةفيالأهوافيفؤادأحمدشحصىمؤخرأطبعلمسهوالكناب

99



(ا!ي!بيرضتلمح!انحبلى)ابنبرلفارر3!-

سيدبقربالمتشرفينالمجاورينصلحاءمنوكان،المدينةقدم

له.المصطفويبالمنبروإماماخطيبا،النبويبالمسجدمدرسا،المرسلين

فيوكناب!،الفقهفي"اطكام)،بلسانمسمىكتابالتصانيفمن

سنةبالمدينةمات.الرسائلمنوغيرهما،بالسهامالرميمعرفة

مشايخه.اعلمولاهـ،7011

)1(
"لانكمابهاسموراءمنعهبحثأالمظار،الىفرجعنا،الأصلمنكلهالاسمض!

سلكفيذكرهوردكما،ففأثبتاه،المكمونإيضاحفيذلكلمافتير،1،الحكام

حنبلي،بأنهالمكمورإبصاحانفردولقد1/306.العارنجبىهديةوفي3/61.:الدرر

الألفيب"ابن:فيفولتوكدالماريهنهديةمؤلفإربل.حمفيالمراجعصاتروفي

!.الحلييالحفى



ءلا-50555)1(

بها،ون!أ)2(جمادى11بالمدينةولد.المفلقوال!اعر،الماهرالأديب

ال!يخ:منهمكثيربن"م!ايخعلىقرأ.العموطلب؟القرالتوحفظ

مصطفىوال!يخ،ال!روانيأفنديعليوال!يخ،اللهفيضابراهيم

والشيخ،الجفريحمدوالسيد،الغيلاليحمدمولايوالسيد،الرحمتي

!!،ر،ووس!!

نظمهفمن،حسنشعرله.المغرلبالحاجحمدبنوالسيد،السنديحمد

والتعجيز:اغصديراهذا

لتوجعيمرهمهديركفيليالغضابتنرقيالواديأحمامة

فرجعيالحزينمسعدةكنتإررحمةوابكيالم!تاقمعنوحي

)3(ا!تلعللغزالكقلبىمالتفغصونهالغضاتقاسمناانا

)4(أضلعيفي،وجمرهراخنيكفيفزمامهقساقدحسنرعبوب

)3(

3()

(f)

له.مماصروهو،الترجمةصاحمطعلىالعنورلمالشصروا،الأصلمىالاصمسفط

السة.المؤل!بذكرا

العنق.الطويل:الأنلع

الماعم.:الرعبوب.النالي،1الحاف!عمدئمصدعد"صعرمىشطرهاحرانطر
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اللهرضي،حمزةالشهداءسيدبهامادحا،القصيدةهذهنظمهومن

رائية:فيبهالينشد،عنه

جاركعزعمارةبايا

المعاليأوجإلىوسما

ياتهواهماوبلغت

حتالديندايهماوأجبت

الوغىأسدوتماوجمسا

ردل!سلأم!غدوت

كفر؟ركنسيفلقهدآ

مصلمقحسامكهذا

مسرججوادل!هذا

عصالدهرخطوبهذي

التيحميتكأيق!

الخناقضاقفقدوانجد

فخاركالحسنىوتقلد

منارل!العلياعلىوعلأ

التدارل!بذاالإلهأسد

انتصاركالكفرزعزعضى

غبارل!تلقاهملما

بحارل!بالتقوىماجعا

ابتدارل!توالاياآ

اشتهاركذاسهامكهذي

اقتداركوذاللكافرين

جواركالالناماصت

ذجارل!يوقظهازاللا

اعتذاركفمانضاموإف

.المنورةبالمدينةقديمنوبتجياناوجاغكاتمبالآنموجودوهو

301



(ا!!لرولننا!ن!ي!ا!ح!ي!ص!ع!ى!ا!-5

ذروةمنبلغولبيمبأغلأها،الأدبمراتبمنحازأديب

حسن،الملأطفةكثيركانهـ،9/111سنةبالمدينةولداعلأها.الفصاحة

النفيس:التخميسهذاجملتهمن.حسننظمله.الأخلأق

اعرضاعنيالحبلماناديت-1

وأمراضا)3(أذابسقماالحشاوحشا-2

انتضاالجفنمنبماعليوسطا-3

الضابتنرقيالواديأحمامة-4

فرجعي/الحزينمسعفةكنتإلن-5

يزيمههواهمنلكنأنمشاأنا

يشينهالعراممتليكالذيلا

يبينهفيكقلتقدماودليل

فغصونهالغضىتقاسمناإنا

أضلعيفيوجمرهراتجكفي

)2(

هـ.1178سنةرمضالنشهرفيالمنورةبالمدينةتوفي

ولسى"حمادالحميط"عمدألبهاسموذكر4/64.الدرر:سلكفيذكرهورد

(،.،)جمالا

الفطعهأرعلماالدررلشيمها،سلكصفاسمدلا،الأصلفي(1"الحساكلمةطمست

.المراديعحدمختلفة

301



ني(الثمانيابر!ابهر/اهربن"لطلبراثغلمإا-!6

سنةرجب21بالمدينةولد.المدققالفهامة،المحققالعلأمة

المنطوقتميزمنالأعلىالمطلبوحاز.العلوموطلببهاهـونشأ8101

والشيخ،البرزنجيرسولعدالسيدوعلى،أبيهعلىقرأ.المفهوممن

النخلي.أحمدوال!يخ،البصري-سالمبناللهعبدوالشيخ،العجيميحسن

رمضالن9توفيأنإلىمدةالشافعيةافتاءتولى،v~j)الدكثيركالن

هـ.4511سنة

.وغيره")2(،للبغداديالرضيشواهد))شرحاختصارله

)1(

)3(

5/503.:الأعلاموفي4/27،الدرر:سلكفيذكرهورد

استراباذي.هوبلبعدادبآ،ليسالرصى

401



فعىققيا!هرمموتجيئلمح!إبي!ا!ايزالمإ!يئاا7-7

عنأخذ.العموطلب،بهاونشأ1114سنةشوال38بالمدينةولد

وكان،المبويبالمسجددرس.وغيرهما،البصرياللهعبدوالشيخ،أبيه

الاالأموركماأمرفيأحديقصدهلا،ومروةهمةذافاضلأ/رجلأ

اخرفيقأسكتالكلأمكثيرأنها!،معهجهده)1(وأبدى،ساعده

هـ.1188سنةبالمدينةتوفي.عمره

دكرلا.كماولعلها،الأصلفيواصحهعرالكلمة)1(

501



غالط!!!ب!!المحص!إبنايئ!خالأ-8

فحق(فماافيالمورص!لطلمح!إهلي

،القرانوحفظبها،هـونشأ1134سنةشعبان32بالمدينةولد

عودوالشيخ،الجاميالرحمنعبدوالشيخ،أبيهعنأخذ.العلموطلب

متكلما.رجلأكان.وغيرهم،الكرديسيمان!دبنوالشيخ،الجامي

ومن،وسكناتهحركاتهفيوأشبهه،أبيهبعدالمطهرةبالروضةدرس

ظلم.فماأباهأشبه

سنةشعبان91بالمدينةتوفي

وفيهـ،6911سنةوفاتهجاءتوفيه28،-4/27:الدررسلكفيذكرهورد)1(

.5/403:الأعلأم

156



ا!سبجرري5ليبخما!يئالط!إلبرالمحصا!يئ31!9

لم!1(هم!لاابرافيابنا

قرأ.القرانوحفظ!،بهاهـونشأ8901سنةرمضان8بالمدينةولد

ابراهيمالمنلأمنالعامةالإجازةفيودخلالطاهر،أبيالشيخعلى

متكلما.،مباركارجلأوكان.والكبارالصغارأحفادوأجازلماالكوراني

وسكنالمدينةمنأخرجهـثم1133سنةالمدينةفيللعهدشيخاصار

هـ.1167سنةجمادىمنالخامسفيتوفيأنالىبهاواشنمر،بالشام

4/38.الدرر:سلكفيذكرهورد)1(
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!يئ!رلمجروابخ!إ!غلبراح!إ!يئاا-09

ابر!م!ل/فيالملىبنا

وعمه،أبيهعنأخذبها.هـونشأ2901سنةشوال9بالمدينةولد

المنلاجدهمنالعامةالإجازةوشملتهوغيرهما.الطاهر،أبيالشيخ

سنة92000.)1(فيالمنورةبالمدينةتوفيصالحا.رجلأوكان/.ابراهيم

هـ.1161

الشهر.اصمالمولفبذكرا)1(

801



اصاكنبخالميلهـكقبن!يةبضلىبررا!ي!!صا-18

الحسينبنالاعرجاللهعبيدسيديالىالأبطرفمننسبهيتصل

رضي،الصديقإلىانتسابهتكررالأمهاتطرفومنالموسويالاصغر

الطريقةصاحبنقشبندالدينبهاءخواجه)1(والى،عنهتعالىالله

.المشهورة

مشايخعنأخذهـ.1165سنةالأولربيعمنعشرالرابعفيولد

قبلبالمدينةالمتوفىالبصيرأفنديأحمدعلىقراالتجويدففي.كثيرين

الحاف!وعلى،النقشبندياسماعيلال!يخعلىقليلأوشيئا،التسعين

،والدهعلىقرأالصرفوفي.بمكةالرشيدال!يختلأميذمنالدينرفيع

السيدعلىقرأالنحووفي.جدهتلميذالبدخشيالباقيعبدالملأوعلى

ومولاي،بالمدينةالالتالموجودالتونسيقاسموال!يخ،الجفري!د

د!والشيخ،البغداديالهجريعليوالشيخ،المغربيالشريفا

الشاميعمالقوال!يخ،المحدثاللهعبدممدبنوالشيخ،الخراطي

الفقهفيالشروانياأفنديعليال!يخدرسوحضر.وغيرهم،المصري

وال!يخ،الطائيمصطفىال!يخعلىالفقهفيقرأوكذلك،وأصوله

واوها.يلمظونلاوالفرس.المربىتعنىفارسيةكلمة:خواجه)1(

901



موحمما

العقائد

الخطيب.مغلبايالدينمحيوالشيخالسندكب)9(،الملتاني

الحمامي.أحمدوالشيخ،الفيوميسلإنالشيخعلى

وفي

الشاميعثانالشيخفشوغيرهالحديثكتبفيأسانيدهجميعوأما

وطرتقة،السمانممدالشيخعنالبكريةالطريقةوأخذ.المصري

منبالمراسلةالنقشبندياللهرحمةالخواجهوعنوالدعنالنقشبندية

طريقةالمنورةبالمدينةالحسنيسعيدأبيالسيدعنوأخذالهند.

منالظاهرةالعلومفيالمذكوروأجازه.والحسينيةوالقادريةالنقشبندية

وغيرها.والفقهوالحديثالتفسير

إمام،الانموجودالمذكوروالسيد.الدوانيالجلألإلىيصلوسنده

والاشتغالالحالوصلأحوالسكينةالوقارأهلمن،النبويالمحرابافي

.الدروسوملأزمةيعنيهبما

مسلمونأهلها،غزتهقربالهندنواحيمنمديةوهيلالواو.""مولتارويكف

(.البلدان)معجمقديممنذ

011



)2(

نر!/!!يئ(حزة82-

جمر!ئها!ن!ي-83

)2(المنورةهـبالمدينة8012سنةرجب17تخمينأتوفي

)58(.الترجمةصاح!سعمتشابهواسمه،بالاصمالمؤلفيمر!ا

هـ.1212سةتوفيوفه1/338،:العارفينهديةفيذكرهورد

111



ء!-برلركنبن!طولص

...سنةهداييحضرةتربةعندوالمدفون،باسلأمبولالمتوفي

113



)1(

!وو-)1(59-

!جبرلرة69-

9-!رحبروةلا

سبمة!يمابراا9-9

هـ.1351سنةالقسطنطينيةفيبالطاعونتوفي

كارولعلهشرحأونملبقغيرمنالأسماءبنعدادالمؤل!اكنفىالتاليةالصفحاتفي

لدللألهمهمذكرهممحردفإ!لهملرحماأنهومعلمد.ف!الهملبرحمالأسثاءبجمع

حاصة.والدينالعممحالوني.الممورهالمدلهفيودهموحىعلى

3??



!بطاصفي98-

فيومات،أنقرةنيالحجاجمعذهب.المنورةالمدينةمجاوريمن

هـ.1251سنةاركليفيالطريق

114



09!نابري

ابرا!بمة19-

بنبرلمجي!لمحيرما294-

ابر!بمفطب29

ا!ماج!إ!صالترليضماوم!صببنأء

ا!ور!شب!فا5-9

691!

حمارا!ضي79



)3(

(r)

ع!ين!ولابزنجر!1(89

)3(.بالبقيعالمدفونوغيرها")3("ا!شاعةصاحب،المدني

بكتابه.الممريصفي186/:المكمونايفاحفيلهتمريماونجد+مراراًدكرهعر

هـ.1335صنةمصرفيطبع".الاعةأضرا!في"الإضاعةالكاملعنوانه

هـ.1133صنةتوفيالمكنور:ايضاحفي

116



ب!ريم(99-

."المولدفيالثاقبالنجم"لههـ.1115سنةبجدةشهيداالمقتول

البرر!ما.رسولبنعدابنهو

117



ا-00

المتوفى

."المولد

كتابلهبمصر.

البرزنجى.الكريمعبدابنهو)1(

!ش(

و"النجمالمصدور")،نفثة

118
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10l"_لهاوي

)1(بالبقيعالمدفون

ب!كنأ!ا!ير!زينااا-20

"مولد"له.الغريباللهعبدبتربةبسويسالمدفون

السيدأ)3(ابناها.همزية"بدرأهل"ونظم((معراجية"

بغداد.فياساعيلاوأ)4(

)3(

3()

)4(

.رسولبىعدبنالكريمعدسحسىابىهو

الررنحماالهادىعدابنهو

.المرسومالحدولمىمسمصداً،المحفقإضافة

المحفى،اضافة

911

وله.نيةنو

يدلهااعد



-!فر)(_!م

ا)2(ابنتهأ،0"بدرأهلأسماءو"،منثور"،)مولدلهببقيعالمدفون

ع!!3(01-غ

ببقيع.المدفون

لحة.صا4(ا)بنتهاأ

رايية.((بدرأهل))أسماءونظم"،،)مولدنظمله

)3(

.رسولبى!دبنالكربمعبدشحسىبنجعمر

.المرسومالجدولمىالمحفىإضاله

البررمحي.آلمىذكرهما،السابقالهادىو!دجعمراحوهو

البرزبحي،اسرةنننهيوبذلك.المرسومالجدولمىالمحققاضافة

013



لرلمجحوي!رإفزياا-50

هـ.0911سنةالمنورةبالمدينةولد.الحنفيالمدني

131



بخما!يزبخاهل!يرى!ينابخ!يميزاصرأا-6

(1ورلنن)اوىلزيداب!!را

الأولىجمادىمنوالعشربينالثلأثاءالثالثليلةالمنورةبالمدينةولد

أبوبهاتزوج.البرهانعدالشيخبنتوهبةأمهواسمهـ.1188سنة

هـ.1185سنةشعبان38المترجم

حسينتوفيجعمر.بنبكرأبيبنحسيى:)ابنيليما.3الورقةرأسلىورد)\(

أين(،)كدبالاسممرنبطاالثلامهذايكورأنوبرجحهـ(49yسنةأالأبأ

شرقىثماليتمعقديمةمديمة":"زيلةالىمسموبوهو.أصنكدأبورأيمافيوهو

.الصغرىاسبة

133



لأا-!ص!عي!صؤبن!ط

لردنن!إ!يئبرا!ؤبنااا-80

سنحالجمعةليلةبهاوتوفيهـ،1114سنةالمنورةبالمدينةولد

يسافروكان،النبويبالمسجدوخطيبااماماكانهـ.4911سنةشعبان

إسلامبول.الى

133



)1(

ا-9
الخ!!زبئ!ير!ابىفي

ا!شاليصريا

،(.الشمامة"كسروسماها"قنديلفي"شمامةقصةفيرسالةله

)1(!إ!ما!ي011-

.المنورةالمدينةنزيل

03.عثر:الثالثالفررآعيانفيذكر

134



الطياريةسملسلة

!صحمد

علي

بكرءبو

الله!عبد

جعفركد!حمدالمثاعرالطيارعباس

!!صر
حسنسليهاناللهعبدنا!حمدصاحبنا

\!صالحممد مموحمزعليعباس

احمد
احمدمصطفىجعفر

بكرءبو

باسلامبولتوفي

جمادي8فيالجمعةهـليلة0125سنة



السنديحماد

الهفظعبد

*سعيد

عابرممداللهدد
حمادالسمودابو

الهسنابوحسنا30مد

اعليالكربما

ابراهيمعبدالرحنيوسف

عبدالوهاب!حد

بمكةتوفي

سعيدمدالمكرهةمصطفى

اعبدالهفيظ

حماد

الهفيظعبد

هد

N/
الرحنعبدالهفيظعبد

136
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الخطباءشيخ

احمد

بالمدينةتوني

المنورة

ممد

المكرهةبمكةتوني

سنة

هـ612!ا

نيالمذكورالصفيراسعدممدالسيد

الاصل

اللهعبد

ممدمصطفى

بمكةتوني

المكرهة

هـ112!اسنة

137
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أحمد

أسالمالم!انحسن

ص

ابراهيمالكر%عبد

المشهورالشيخعدارحمنعبلى
حمد

اجهانتنعدسعيد*!لا9/ص

عبدحامدحسن

الكريمعبدماريةعثابكرأبوعمرا!ا"

بكراصالح%اء.بنبعاثة..!..أحمد..أحمدا سعيدهنزوجالحسىابوسعمد

سعمدهالقادردد

!1
بكرابوممداللهعبد

امنةممدجاوةق
درويثة..

عباس

علي/جمصي!حا

128



والصراجحا!ادر

زادهرياضي-الكنبأسماء

.أمSAT-دمشق

الزركليالدينخير-الأعلأم

م.058)-575)-بيروت

السمعاني-الأنساب

مرجليوثطبعة

إظنولت-اكشفعلىالذيلفيالمكنولتإيضاح

البغداديباشااسماعيل

أوفست-بيروت

دحلأنزينيبنأحمد-الاسلأميةالدولتاريخ

هـ.6013-مصر

عتنر-الحاديالقردتاعيانفيالأثرخلأصظ

المحبى.فضلعد

هـ.1384-مصر

عتنر-الثانيالقرنأعيالتفيالدررسلك

.المراديخليلممد

هـ.1013-مصر

913



بنممد-الزكيةالنورشجرة

هـ.9431-تبيرو

نحلوف

ةدازطاشكبري-النعمانيةالشقالق

هـ.5931-تبيرو

والمشيخاتالمعاجمومعجموالأثباتالفهارسفهرس

الكتالقالكبيرعبدبنالحيعبد-والمسلسلأت

هـ.1346-فاس

-والففونالكتباساميعنالظنونكشف

خليفةحاجمما

أوفمست.-بيروت

صفااللهذبيح-سخنكنج

ش9133-طهران

التونجيممد-الفارشةالمجموهة

.م6791-دم!ق

كحالةرضاعمر-المؤلفيزامعجم

.م5791-بيروت

سركيس.اليانيوسف-المطبوعاتمعجم

هـ.1346-مصر

المصنفين-واثارالمؤلفيناسماءالعارفينهدية

البغداديباشااسماعيل

اوفست.-بيروت
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الأئحلام!رس

أسعد:بنابراهيم
الأ!بيبناسماعيلبنالراهيم

(:اسحاق)أرو

)المبرزا(:الأزلكيابراهيم

:البريابراهيم

:جىودةابراهيم

الحلبى:الراهيم

:جودةالرئيىالراهيم

العابدينزينذظر)1سعدبنابراهيم

الفرضياللهعبدبنالراهيم

الحنبلي:

السندياللهفيحنهىبنابراهيم

الحنفي:

القطب:ابراهيم

)الملأ(:الكورانيابراهيم

يهماالاءصممدبنابراهيم

طاهرألاممدبنالراهيم

ال!افعيضالكوراني

,rا

4-76.

.3

.3

.11

.1

1N.

سعد(بن

3-64

3-33

.11

-7701

39-

45-

.158

.49

83



:البريأحمدبنابراهيمحمد

الحنفي:الاركليابراهيمبنحمد

البصير:حمد

الثاني:حمد

:المصريالجوهريحمد

ارو،مي:حمد

حنبل:بنحمد

القسطلأني:الخطيببنحمد

السبكي:حمد

المدني:سفرحمد

:زادةالياساللهعبدبنحمد

:الجزائريعماربنحمد

:الغلامحمد

مغلبايالغيثابيبنحمد

الحنفي:

سعيد!دبنالفتوحابىوحمد

الكوراني:ابراهيمالمنلاابن

الأهـواني:فؤادحمد

الفاسىخ!وفا!دبنحمد

(:الدين)شهاب

المدرص!سا:عليعدبنحمد

ال!افعي:الغلام!دبنأحمد

الدرعي:ناحر!دبن!دأحمدبن

33

.11

.4

.9

.3

43

.99

-46-07-



ناصر:بن!دبنأحمد

:الدريناصربنأحمد

النخلي:أحمد

:الازهريبجيىبنأحمد

الاسكداري:بكرأبيبنأسعهء

باشا:اسماعيل

:الكرديالزاهداسماعيل

الاسكداري:اللهعبدبناسماعيل

العابدينةزينممدبناسماعيل

:النقشبندياسماعيل

الحنفيالراهيمبنسفرأمين

المدفي:

:شروانأزو

ال!افعي:الكرديعثمانبنالياس

.91

.73

73-

.07

17-

64-

.39

.61

.911

33-

133.

.15

39.

.401

:زيخرلباا

الحضرمي:بافضل

حسن)انظرالعجيميالبقاءأبو

الزمزي:بكرأبو

الصديق:بكرأبو

الجودابوممدبنبكرأدو

الحميدافي:

نقشبند:الدينابهاء

ه.

"55

العجيمي(عليبن

.38

59-.901

.96

133

.43



الياحاالدينجلالبنالدينتاج

(:)الخطيبزاده

:زادهالياحاعدبنالدينتاج

الترمذكلا:

البرزنجيحسنبنجعفر

عبدبنحسنبنجعفر

:رسولبنعد

الدماني:الجلأل

الرومي:الدينجلال

:السنديجمعة

جنكبزخات:

:برودة

المدني:

بنالكريم

.33

rv

06

87-

.013

01.1

.15

36-

.95

.113

31.:النسفيالدينحافظ

-95العسقلأفي:حجرابن

71.:البخاريأحمدبنحسن

115.البرجما:حسن

-73:البوسفويحسن

73.:التونسيحسن

.115:الأسودالسقاصن

118.:البرزنجيالكريمعبدبن!!

-:06السندياطاديعبدبنالحسنأرو

134

38

AV.

r?

.69

68.

.131

68.

.99

.013



المكي:العجيميعليبناحسن

:السنديالكبيرالحسنأبو

الكردلمحا:حسن

الكوراني:الفضلأبوحسن

السندلمحا:حماد

ابراهيم:بنحمزة

السندجمااللهفيضابراهيمبنحمزة

حمزة

أبو

بنعبد

أحمدبنالخبرأبو

الحنفي:مغلباي

تاجبنالدينخبر

:زادهالياحمما

الخفاجي:

الدين

الخطيب:يوسفبنداود

عدبن

17-

.98

67.

.115

.111

ء،8.

17-

yr

38

rr.

rA.

رحمة

الرضي

رفيع

رهـوان

:النقشبندياللة

)الاستراباذي(:البغدادي

(:فظ)ا!الدين

الاشيوني:

.401

.901

AV.

135

57

65

3y.

68

78

.35

-73

39.



ركلي:ال

العالدينزين

ال!افعي

المنوفي

بن!دذظرا)لسعوداروأ

الحسني:سعيدأرو

سنبل:سعيد

الأسبولي:أحمدبنسلمات

الفبومي:سلمات

السمعاني:

:(ممالإا)فعيال!ا

ملسي:ال!برا

المغربي:التنريف

:زادهشكر

الخفاجي:ال!هاب

:البغداديصالح

المجيد:عبدبروربجيبنصالح

البهوي:حسنبنصالح

التونسي:الكواتبىصالح

العمريالفلأني!دبنصالح

المالكي:

.83

-س-

بن!د(

.011

.43

.011

.69

55-

.43

.901

.33

.61

ص-

.69

.115

.64

.49

.49

rl?

54

55

.98

63

64

.69

67.



العمريصولمىبننوحبنصالح

.49:الفلاني

رو--!

ابراهيمالمنلأبنطاهرأبو

rA-91:الكوراني

57-701

67.الطحدور:

المغربي(الطيبمحدبنعدزظر)1الطيبابن

السنديالفادرعبدبنالطيبأبو

91-9:الحنفي

54-VA

(:المؤمنين)أمعائ!ة

احىبنابرا!بمبناللهعبد

الفرضي:

ايريابرا!مبناللهعبد

)الخطيب(:

أسعد:اللهعبد

:البوسنوياللهعبد

:البصريسالمبناللهعبد

:عباسبناللهعبد

69.

.64

38.

.42

51-

91-

38-

65-

.501

.52

137

.72

22

05

6 A

52-

.801

24

54

07

54

52

25

56

401



عملى

عملى

عملى

عملى

عملى

عملى

عملى

عملى

الخليفتيالكريمعبدبنالله

العباسيت

سيدنا)خادمالمغربيالله

(:مالك

البدختني:الباقي

الداغستافي:الجليل

:الأنصاريالرخما

الجامي:الرخما

الفاسيالقادرعبدبنالرحمن

:السمهوديعليبنالرخما

كثير:أبيبنالرخما

طوله:عدبنالر-كما

ال!افعيالغلأمعدبنالرحمن

القوجىوي:هـصطفىبنالرحمن

اليمني:الرخما

المكي:سنبلالغني

الناللسى:الغني

البندي:عدالحا!بنالفادر

الفاسي:عليبنالقادر

الحلييوسفبنالقادر

الحنملي:

الألصارفي:الفدوس

صي:احصا

الأركارق:الكريم

:السمهوديالكريم

rA

.75

.115

.901

39.

-9

55-

VV.

.94

37-

.112

.09:

.79

.43

39.

05

.49

63.

.38

.72

.54

-.156



الخليفتياللهعبدبنالكريمعبد

.73-03:العباسي

-81-44اسعد:المحسنعبد

95.)الدين(:)نجمالسنديالمعينعبد

القلعيالمنعمعبدبنالملكعبد

49.مكة(:)مفتيالحنفي

39.:البغداديالكرديالوهابعبد

الأصغرالحسيىبنالأعرجاللهعبيد

.901:إوسويا

.rr:الشاميعمان

.011-901ةالمصريالشاميعمالط

الرصعبدبناللهعبدبنعمالط

49.:الفلأني

39.-84:المصريعمان

الحربتنيالسلأمعبدبنالعربي

-63-33:المالكيالمغربي

39.-33:المكيالمصريعطا

.AV-95:الجوينيملكعطا

الحصكفي:38.عليبنعدالدينعلأء

الديناكملممدبنالراهيمبنعلي

17.-15التنرواني:الزهري

43.:الأجهوريعلي

المالكيالحريتنيأحمدبنعلي

65.-63:الفاسيالمغربي

49.:الصعيديأحمدبنعلي

913

.85

96-.49



البرزلمجي:علي

الدمشقي:الداغستانيعلي

الشافعي:البرزنجيحسنبنعلي

:الخطاطعلي

:السمهوديعلي

المكي:ال!اميعلي

المدني:التنروانيعلي

:السمهودياللهعبدبنعلي

الاستانبوليالرحمنعبدبنعلي

:الدفترداري

السبكي:الكافيعبد3بئعلي

)منلا(:القاريعلي

الزهرانيعليبنمحدبنعلي

التنرواني:

الموصلي:كدبنعلي

:البغداديالهجريعلي

عقيل:ابن

:العلويالبارعمر

:السمهوديعمر

شحاتة:عمر

:شحادةعمر

الداغستابي:السلأمعبلىبنعمر

.012

39.

87.

.44

.48

.39

64-

.901

.46

.85

21

Al.

.91

.915

rA.

57-

46-

.84

rr.

.7

39

of

rr

.61

47

49

54

.94

101

84



الرحمنعبدبنعليبنعمر

:6الدفترداريالحنفيالاشنانبولي

المكي:القباشعمر

:العلويالمكيعمر

)القايهما(:صوسىبنعياض

:المصريعيد

-ف

)ع!ت(:ممدبنتفاطمة

)الخطيب(:9الياسممدبنالقنحأبو

الحكيم:فورفوس

الحسني:اللهفيض

:السندياللهفيض

الداغستانياللهعبدبناللهفيض

الشافعي:

-ق

التونسي:قاسم

الكرماني:الدينقمر

القوشجي:

دروكلمان:كارل

اللقاني:

?4(

.11

67.



أنس:بنمالك

(:الحرم)شيخالقزلاراغاعد

)الخطيب(:البريابراهيمبنعد

الدكدجمما:ابراهيمبنعد

أحمدبنابراهيمأحمدبنعد

:البري

أسعد:عد

الصغير:أسعدعد

بكرأبيبنحسينبنأمينعد

المدني:ويالزيله

الديننصربنالدينبدرعد

الحنفي:البخاري

المغربي:البنانيعد

:الجفريعد

:برودةعد

المغربي:الحاجبنعد

الحريتني:عد

الحسن:بنعد

الشيباني:الحسنبنعد

:العلويالجفريحسينبنعد

:السنديحياةعد

القدسي:الخليليعد

VI

.34

rv.

.72

.35

41

.45

-35-

-.43

.133

.901

87.

101

.113

.101

31-

yo.

.73

69.

31

61

76

.05

-.901

.63

44

65

.85

143

66

.115

68



التنرواني:افيأبو

الفاسيالمغربيالدقاق

:السندياللهرحمةملأ

الرحمتيتمصطفى

)ص!سد(:اللهرسولكد

البرزجمما:رسولبنكد

العباسي:رضاكد

الزرقاني:كد

بناللهعبدبنالعابدينزينكد

الخليفتي:الكريمعبد

اطاديعدبنالعابدينزينعد

البرزجمما:

ابيعدبنابراهيمبنسعيدكد

الكورافي:الطاهر

المدني:سفرسعيدعد

جمالالحفيظعبدبنسعيدكد

الحنفي:المدنيالسندي

1)المجلأفبسنبلعدبنسعيدعد

الشافعيالكرديسببهانبنعد

المدني:

المغربي:سببهالتبنعد

43

.44

81

.52

26-

27-

65

98

33-84

87-

401-116

.22

26.

.601

49-.123

101-.301

ذظرسعيدسنبل(

55

69

03

87-

.601

48-

39

.73

VI

86-

-.79

.117

59-



:السمانممد

:السنديمحد

الطائفي:ممد

الكوراني:الطاهرأبوممد

1:الكورانيالطاهرأبيبنمحد

ابراهيمالملأبنالطاهرأبوممد

الشافعي:الكوراني

الكردالحسنابيبنالطيبابوممد

7:الكورانيابراهيمالمنلأبن

المغربي:الطيببنممد

ممدبنعبد

(:اللهعبد

عبدممدبن

محدبنعبد

عبدبنممد

عبدممدبن

الفاالقادر

عبدبن

(.الله

)ابوالخطيبالله

الخليفتيالله

:المحدثالله

المغربيالله

بنالرحمن

سي.

الرحيم

العباسي:

الفاسي:

1:(نشروا

السلام

ردالقا

بوا)لفاسيا

الفاسي:

144

11.

..1

.11

.6

.6

ي

5 v

67

98

5.v

62

44

16

81

.09

67

52

62

85

Ar



عد

عد

Lig-

حسنبنالكريمعبدبن

:الس!ان

العجيمي:

:المطويالعروسي

الزهريايراهيمبنعليبن

التنرواني:

:القيصريعليبن

الواعظممدبنعليبن

السعود(:)أبوالتنروافيالزهري

السمهوديالمدنيعليبن

الحسني:

الفيلالي:

الله:فيضبن

الفيلالي:الفاسمابيبن

)اًبوالسنديصادقبن

الحسى(:

الفاسيالمغربيالطيبعدبن

:اللغوي

المالكياللهعبدبنعدبن

المدني:الفايهماالمغربي

سنوبنعدبنعدبن

:العمريالفلاني

ارخراطي:

الزهرييوسفبندصطفىبن

الخير(:)أبوالتنرواني

45

.59

87.

.54

91

.33

36.

.134

.101

34.

-9

.95

.57

36-

.49

.901

35.

67.

65-39-.49



54:يلاصوعد

91:ي6لهااعد

95:شمهاعد

55:مىلجاادممو

الغيثأبيبنأحمدبنالدينمحي

18:الحنفيمغلباي

1؟المرادي o

34

04

47

5 v

85

12المرغيناني:

05:المغربيمسعود

19:العلويباعبودم!يخ

06الحليي:البابيمصطفى

59:البكريمصطفى

خان(مصطفى)انظرالثافيمصطفى

62القراء:حسنبنمصطفى

51عد:خانمصطفى

42:الشاميمصطفى

.9:الطاقمصطفى

44:المكيالشاسيعدبنمصطفى

ابراهيمبنيوسفبىمصطفى

42:الثروافي

146

013.-ا

-.601

-Al-

-17-

-37-

-41-

-51-

-73-

-.301

-.96

.011

91-

rA-

42-

54-

76-

93

46

56

vv



القاضي:امكي

(:السلام)عليهصوسى

:السنديالمننافيصوعى

اسماعيلميربنشيخميرملأ

الأزبكي:

.04

.15

.011

33

.81

ذظر1)()عبنيهي!النبى

عبدبنالديننجم

النواويما:

الله(رسولعد

ذظر)1السنديالمعين

.06

45-

المعين(عبد

:الهمامابن

البرهات:عدبنتوهبة

الحمويما:ياقوت

البريما:ابراهيمبنبجيى

(:الحنفيا!اضي)ايىوسفأدو

اكملعدبنابراهيمبنيوس!

التنروافي:الزهريماالدين

عبلىبنيوسف

)الخطيب(:

يمارنصالااالكريم

147

.133

37.

.93

73.

7?

rA.

-91-

51-.53

66

34

96

35



:الكردييوسف

كدبنيوسف

ناصر:بن

55

148

98



والمواضهحالأ!نةفقرك!

78:نارآ

411-39:ركليأ

.99-81:نةستالاا

33:نبولستاا

.04،:راسكدا

1:مبولسلأا 3 5 - 1 3 3 - . (( r.

123.:$الصغراسية

114.:أنقرة

.هأوربا:

.AA-68-5:ايران

.ه:باكستان

87لدر:

.87:ترذعة

.87:زنجبر

.33:البصرة

.39:ادبغد

61:البقيع

77-611

111-r1..

-rv

9((

-66

-013

914

.-51ر!داب!شا:

06.-95تنة:

113.:هدابيحضرةتربة

.911:الغريباللهعبدتربة

04.تركبا:

54.:تونس

الجامع

جبل

-ج

.39:يصولأا

.73:رذو

117.ة:حلى

يرةلجزا

نة:جفر

العربية:

69.

9-33.

-ح-

(الحرامالمسجدزظر)1المكيالحرم

58.:حلب

.43:دةالسعا.راد



.88-21-7:غستاتدا

15.دربند:

-.55

روسيا:

الروضة:

88.

17

26

?1.y

سمهود:

السند:

سويس:

:الشام

:ناويثر

.46

12-

N N A.

rA

67

91-

.601

95

21

.157

-17

-Ar.

-62

21.شهد:

ص!سى:صخرة

.ه:الصين

.15

.57-57-54:الطاتفا

.011

.1o-57-12س:

-ق-

21(:)ع!!الرسولقبر

65.-هA:حليمةالسيدةقبر

18.-16:ابرأهيمقبة

19.:الطاهراتالأزواجقبة

."111:القسطنطينية

15.:ؤ!نية
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